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 يمسيخ انشبرح
 

, وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل, وأؿمفد اهللاحلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل 

 . قمبده ورؾمقًمف حمؿدًا أن 

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [ 1٠2قمؿران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

  [ 1 ]اًمـسوء:  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )

 [71 – 7٠]إطمزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 ؤٍا بمع : 

, صمؿ شمعلم شاملـظقمة اـزطؽرية يف مصطؾح احلديث»سمـظؿ:  شمعوممومؼد يرس اهلل 

ـ طمجر: )وصوطمى اًمبقً أدرى سمام ومقف.( , قّمكمَّ ذطمفو وطموزم مو ىموًمف احلوومظ اسم

 صؾفو وذطمفو, إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف .راضمقًو مـ اهلل أن يـػع سمل

اًمبقون ًمؽثػم مـ أكقاع احلديٌ  شمعومموهل مـظقمي خمتٍمة شمضؿـً سمػضؾ اهلل 

اًمتل شمضؿـتفو مؼدمي اسمـ صالح واظمتٍمهو اسمـ يمثػم ذم اظمتصور قمؾقم احلديٌ 
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مع ذيمر أصح اًمتعوريػ ٓؾمقام مو ؾمطره احلوومظ اسمـ طمجر ذم كخبي اًمػؽر وكزهي  

 لل اهلل أن يرزىمـل اإلظمالص واًمؼبقل ذم ؾموئر اًمؼقل واًمعؿؾ.اًمـظر, أؾم

اـِضعل احلثقث ذح املـظقمة اـزطؽرية يف مصطؾح ) وىمد أؾمؿقً هذا اًمنمح

 (احلديث

مم مشوخيل إصمؿ اًمشؽر مقصقل  ,وسموـمـوً  وفموهراً  ظمراً آو وًٓ أاهلل ؿمؽر أو

 .ظمراج هذه اعمـظقمي هبذه اًمصقرةإظمقاين ومـ ؾموهؿ سمؿشقرة وهمػمهو ذم إو

 .واحلؿد هلل رب اًمعوعملم
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 ادلُظىيخ انسػكريخ يف ػهى يصغهح احلسيثينت 

 ادلمسيخ

 ِء اـددـْْظؿِ ََحْددًدا ـِددَري  يِف اْداِددَدا -1

 

 

 

 َأْشدددددُؽُرُك َأْؿَرَمـِدددددل دِددددد ـِعْؾؿِ 

 ُثددْؿ ََلددَ ُة اَِ َشْغَأددك َأَْحَددَدا -2 

 

 

 

َمددددًدا ـَدددد  َطَؾقددددِف َ ْ َُ َرد   َسددددَ 

ِك َمـُْظقَمددددف -3 
ِْ  َوَدعددددَد َذا َؽَفدددد

 

 

 

 َأْدَق ُُتَددددد  َوُْصدددددقَرٌة َمْعُؾقَمدددددف

 ِطْؾدددُؿ احَلدددِديِث َشدددْلُكُف َرؽِقدددعُ  -4 

 

 

 

ٌَ َوِ ددددقعُ ََل َيّْضَاِغقددددِف   ُمِْضدددددِر

 5-  َِ َِ ااَْؾدددَقا ـْ َأْذَ  َوَأْهُؾدددُف ِمددد

 

 

 

 َِ  َؽْضدددددَؾُفْؿ َري  َطدددددَ  ااََكددددد 

َّضدد َرا -6  َْ  َؾددْد َكَؼُؾددقا احَلددِديَث َوااَ

 

 

 

 َوَحِػُظددددقا اـْاـِْزيددددَؾ َوا َثدددد َرا

 ِمـُْفْؿ َذُوو اـْاْجديدِد َواـْاِْضدِدْيدِ  -7 

 

 

 

 دِ ُهدددددْؿ َأْوـَقددددد ُء اَِ دِ ـْالؿِقددددد

َّضد رِ  -8  َْ  ُضُفقُرُهْؿ َؾْد ََلدْح يِف ااَ

 

 

 

 َوَكْصددددُرُهْؿ َؾدددْد َِفددد َء يِف ا َثددد رِ 

ـْ َحدقِ   -9  ُسْؼَق ُهُؿ يِف احَلْػِ ِمد

 اــّْضِدددددددددددددددددددددددددددلْ 

 

 

 

ُ املَْأدددَرِب  ْْ دد ََ  ََنْددٌر َطظِددقٌؿ َوْهددَق 

 11-  َِ  َؾددْد َوَ ددُعقا َؾَقاِطددَد اـُعُؾددق

 

 

 

 َِ َِ دِدددددد ملَْعُؾق َُ اـُعُؾددددددق  إِْذ َذَ

َؾدَة اَاْددقاِب وَ  -11  ََ ُمْ  اْطَؾْؿ ُهدِدْي

 

 

 

ـْ ا ْصـَددد ِب  ٌْ ِمددد ُدَهددد  َكدددْق  إذ َ ْ

اَِصدد رِ  -12  َْ ًَ َمددَع ا  َأْذُؿُرَهدد  َكْظدد

 

 

 

ـِ ا ْؿَثدددد رِ   إِْذ إِْكددددُف ُيْغـِددددْل َطدددد

 َوَحددُدُك ِطْؾددٌؿ دَِحدد َِّ اـددْراِويْ  -13 

 

 

 

ا َسددد ِويْ  َْ  َوَحددد َِّ َمدددْروِ ََي ِ َددد

 

 
 

 نمجىل وانرزتمسيى احلسيث يٍ حيث ا
 

ـِ  -14  َأْؾَِض ُمَف  يِف َؾدقَِّ َأْهدِؾ اـُِضدـَ

 

 

 

ـِ  ـْ َواْسدددددَاّضِ َؼددددد  َثَ َثدددددٌة َؽَحؼ 

ـُ  -15  دد  اـْصددِحقُح ُثددْؿ احَلَِضدد  َأْوُُلَ

 

 

 

 َ ددددِعقُػَف  َمْرُدوُدَهدددد  َؽددددَلْشِؼـُقا
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 ََلِحقُحَف  َيْرِويِف َطدْدٌَّ ُمْاِصدْؾ  -16 

 

 

 

دددْل َؽ ْمَاثِدددْؾ  ََ َُ َ دددّْضٍط َيددد  ُأ  ََتَددد 

وِذ ؽِقددفِ َوَحدد -17  ُْ ـَ اـُأدد   ِذَرْن ِمدد

 

 

 

 َأْو اْطددددداَِ ٍَّ َؾددددد ِدٍح ُيْؾِغقدددددفِ 

ـٌ يف احَلددد  َؿ ـْصددِحقِح  -18   َوَحَِضدد

 

 

ا

ـ

َْل 

حِ 

ي

ِح 

 

 

ػ  َ ّْضٍط ُؾْؾ َطَ  اـْصِحقِح  ََ  َمْع 

 

 

 ُثْؿ اـْضدِعقُػ َؽ ِؾدُد اـُأددُرو ِ  -19

 

 

 

ْؼدددُف دِ ملَْأددددُرو ِ   َأو َدعِضدددَف  َحؼ 

ِػقدددُػ َ دددْعٍػ يَ  -21  ْرَشِؼدددل إَِغ ََ

ـْ  َِضددددددددددددددددددددددددد  احْلَ

 

 

 

ـْ  َؼددد  إِْن َؿددد َن َثدددْؿ َشددد ِهٌد َؽَحؼ 

ـْ َمَاد دٍِع َأْو َشد ِهدِ  -21  ـَّْضْحُث َط  َوا

 

 

 

 ُهدددَق اْطاَِّضددد ٌر َؽ ْسدددَاِؿْع ـِْؾـْ ِؾددددِ 

 

 

 يسًيبد األحبزيث يٍ حيث اإلضبفخ وانُمم

 َمْرُؽقُطددُف َمدد  َيـَْاِفددل إَِغ اــّْضِددلْ  -22

 

 َؾدددْر َؽ ْكُِضدددِ  َؾدددقًَل َوؽِْعدددً  ًأو أَ 

 َمقُؾقُؽددُف َمدد  َؿدد َن ـِؾْصددَح ِيْ  -23 

 

ََ اْرشَِقددد ِب   َؾدددقًَل َوؽِْعدددً  َدوَكددد

 َمْؼُطقُطدددُف ـَِاددد دِِعَل َيـَْاِفدددلْ  -24 

 

ا َواْكَادددفِ  َْ ْْ ِ َددد ددد َُ  َؾدددقًَل َوؽِْعدددً  

 ُمْاِصدددٌؾ ـِْؾُؿـَْاَفدددك َؽ ملُْاِصدددْؾ  -25 

 

 َوُمِْضدددـٌَد َمددد  ـؾِْرُسدددقَِّ َيْاِصدددْؾ 

َْ ِرَِفدد َُّ اـِْضددـَدِ ُطُؾددقُ  -26   ُك َؾْؾدد

 

ـُددددددُف ِزَيدددددد َدٌة يِف اـَعددددددَددِ   َك ِز

 َؼِريُّضُف َواـَػدْرُد َيدْرِوي اـَقاِحدُد  -27 

 

 َطِزيدددددُزُك دِددددد ْثـَِع ََل ُشَزايِدددددُدوا

 َمْأددددُفقُرُك َثَ َثددددٌة َؽددددَلْؿَثرُ   -28 

 

ُؿُروا ْْ ـْ َشدددَقاُشٌر َؽْؾَاددد  َمددد  َ ْ َيُؽددد

 ِت ُمَِضْؾَِضٌؾ دِ ـَقَْلدِػ َواحَلد ََل  -29 

 

دددِديٍث َؽُؼدددْؾ ِ  َهددد ِت  ـَْػددد َُت َدْ  َأ

 ِرَواَيدددُة ااَْؾدددَراِن َوااَْؿددد َدرِ  -31 

 

 َوِمْثُؾدددددُف روايدددددُة ااَََلددددد ِؼرِ 

دفْ  -31  َِ ـْ َأ ـٌ َطد  ُمَدْدٌج َيدْرِوي َؾدِري

 

َِ َواْكَاِخددفْ  ََ َذا اـُعُؾددق  َؽدد ْطَؾْؿ ُهددِدي

 أسجبة انغؼٍ يف انرواح 

َواِة َطَأد -32 ـْر  ـٍ يِف ا  َركْ دَأْسَّض ُب َصْع

 

 َأْذُؿُرَهددددد  َمـُْظْقَمدددددًة ُمَِضدددددَطَركْ 

ـِ َحَجددرِ  -33   َوَكْثُرَهدد  ـِْؾَحدد ؽِِظ اْددد

 

ُؿْقَرًة يِفْ ُكْخَّضدددددٍة ـِْؾِػَؽدددددرِ  ْْ  َمددددد
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ـَدددفْ  -34  ـَْعَدا  ََخَِْضدددُة َأْسدددَّض ٍب إَِغ ا

 

ـَدددددفْ  ـْ َم َؾ  ـُْاْاِؼدددددـَ ـْ َو  َؽَحِؼَؼددددد

ـَْرِدْيددددفْ  -35  ـّْضِْدَطددددُة ا ـَددددٌة َوا  َِفَف 

 

ـِْػِْضدددُؼ َأْيَضددد ِزْيدددفْ َوا ََ  ً  ؽِْعَؾدددٌة 

ِب  -36  ِْ ـَْؽددد َؿدددٌة دِ  ٌب َوُُتْ
ِْ  َوَؿددد

 

ـَْعَطدددِ    َيددد َرب  َِفـِّْضـَددد  َصِرْيدددَؼ ا

ـْ اْاَْسددَّض ب   -37   َوََخَِْضددٌة َأْيَضددً  ِمدد

 

دددَدٌة ـِْؾَضدددّْضِط َيددد  َأَْلدددَح ِي  
 َط ئِ

ـَْغَؾددطس َوُسددْقُء ِحْػددٍظ   -38  ُؽْحددْش ا

 َؼْػَؾدددددددددددددددددددددددددددفْ 

 

َُ دِددْلُس ا ِْ   ْصددَؾفْ َوَؿْثددَرُة اْاَْوَهدد 

ـََػددددفْ  -39  ـِْعددددَدُة دِ ملَُْخ  َُ ا  َوََتَدددد

 

ـْ َصِرْيددٍؼ َح ئَِػددفْ  ْؿ ِمدد  َيدد َرب  َسددؾ 

يب ضؼف نهسمظ 

ُْ ُؿددؾ  َشدد دِِعل -41  َوُمْرَسددٌؾ َمْرُؽددق

 

ـُِؼدددُل اـْأددد ؽِعِ  ـْ ِمـْدددُف   َؽَؾدددْؿ َيُؽددد

ـْ اِ ْسددـَ دِ  -41   ُمَعْؾددٌؼ َسددْؼٌط ِمدد

 

ـْ َأْهدددِؾ َشْصدددـِقٍػ دِدددَ  ََتَددد دِ   ِمددد

ـْ َسدـَْد  -42   ُمـَْؼطٌِع َسدْؼٌط ـِدَراٍو ِمد

 

 َأو َأْؿَثدددٍر دِدددَ  َشدددَقاِ  يِف اـَعدددَددْ 

 َوُمْعَضٌؾ إِْن َؿ َن َِلْثـِِع َسدَؼطْ  -43 

 

َش اـَغؾدطْ  َْ ـْ َمَقِ ٍع ؽد   َأو َأْؿَثٍر ِم

ـْـْ ِؾددؾِ  -44   َوَحدُد َشدْدـِْقٍس ُسدُؼْقُ  ا

 

ٍْ َوِشددْقٍل َؽ ِ ددؾِ  ـْ دِددْعِ شِْؾِؿْقدد  ِمدد

ِْ دِِصددقغَ  -45  ََ َؿددْؾ َطددَ  اـِْضدد  ٍة ُدْ

 

ـْ َيدد  وَ َاِطددِل  َؼدد ـْ َوَؾدد ََّ َحؼ   َؿَعدد

ْسددـَ دِ   -46   َيْدُطقَكددُف َشددْدـِْقَس ِذْي اْ ِ

 

ْؽَِضددد دِ  ٌَ َضددد ِهُر اْ ِ  َوُهدددَق َحدددَرا

َؿرُ  -47  ْْ ٌْ ُيدد  َواملُْرَسددُؾ اَ ِػددُل َكددق

 

وا َِ إَِذا َشَعدددد َسُ  ِرَواَيددددُة اـَؼددددق

ِْ إِْمَؽ ٍن ـُِؾؼْ  -48  ـْ َؼ ْْ ِم ََ  َقد  َأو َسد

 

 ْْ ََ
ـْ َدْقدددـَُفُؿ َثدددْؿ اِْفددداِ  َوَ ْ َيُؽددد

ـْ َطدِظْ  -49  ـْ َسدِعقٍد َطد ـٌ َؿَع  ُمَعـَْع

 

ـٌ يِف ُحْؽِؿدددِف َؾدددقٌَّ َِفدددِظْ   ُمدددَمْك

 

 

يب ضؼف الذتـــــالل انضــــــجظ

ي اـِعَؾددؾِ  -51 ِْ ِْػق دد  ِ َدد َْ  إِْن َؿدد َن  

 

 َحدددددِديُثُفْؿ َشدددددْدُطقُك دِ ملَُعْؾدددددؾِ 

ُؿُرَه  اـث َؼدددد ُت ِزَيدددد دَ  -51  ْْ  ٌة َيدددد

 

ـَددددٌة إِْن َزاَدَهدددد  ااَْثَّضدددد ُت   َمْؼُّضق
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 أو َزاَدَهددد  ااْؿَثدددُر يِف اـدددُرواةِ  -52 

 

ددد  اـَثَّضددد ِت  ََ  َؾدددْقٌَّ َأؿِقدددٌد يددد  أ

 ِزَيدددد َدٌة يِف اـَِضددددـَِد املَُاِصددددؾِ  -53 

 

 ُيدددَطَك املَِزيددُد ُؾددقَُّ َأهددِؾ اـِعَؾددؾِ 

ُصددُف اـَاْصدد -54  ِْ دَوَذْ ََ  ِريُح دِ ـَِضدد

 

ِْ ِطـْدددد ََ اْماِـَدددد   َد اْزِدَيدددد ٍد ُدْوَكدددد

َؿرُ  -55  ْْ ـََػ املَْؼُّضدقَُّ َشد ٌذ ُيد  ََ  إِْن 

 

 َأو َؿدد َن َ ددْعًػ  ِؾقددَؾ َطـْددُف املُـَْؽددرُ 

 ُمَؼ دِدُؾ اـْأدد ِذ َؽَؿْحُػدقٌَت ُذؿِددرْ  -56 

 

 وسدددؿ  َمْعُروًؽددد  وِ دددُدُك ُكؽِدددرْ 

ْب  -57   َشَؽدد ُؽم اــُُؼددقَِّ ُدوَن ُمْؼددَ َ

 

 َِضدْؿك املُْضدَطِرْب ِمـ ُدوِن َشْرِِفقٍح يُ 

 ُمْدَرُِفدُف َمد  َزاَد يِف َؾدقَِّ اــّْضِدلْ  -58 

 

ِْ ََتْقِْقددددٍز َؽَؿق ددددْز َصَؾّضِددددلْ   دَِغدددد

ـِ َواِ ْسدددـَ دِ  -59   َمْؼُؾقُددددُف يِف املَدددْا

 

 ُيـْؽِددددُرُك احَلدددد ِذُل ُذو اـْرَشدددد دِ 

يب ضؼف الذتـــــالل انؼــــــسانخ 

 َمُ ُوُؿُف َشدِديُد َ دعٍػ َيـَػدِردْ  -61

 

ََ َوَردْ  َؾدددد  َأَمُعدددقا ـَِ ؿِدددِف َؿددد

ْي َيْدُطقَكددُف ددد ملُْطَرْح  -61  ِْ ـْدد  َوْهددَق ا

 

 يف َؾْقَِّ َأْهِؾ اـِعؾِؿ ُحْؽٌؿ ؾد َوَ دْح 

 62-  ُْ اٍب ُهدَق املَْقُ دق ْْ  َحِديُث َؿد

 

 ُْ َْاَؾددددددٌؼ ُمددددددَزْوٌر َمْصددددددـُق ُْ 

َؿرُ  -63  ْْ  َذُ َحِديِث اــْ ِس َدوًم  ُيد

 

ٌْ ؽَ  ُرواَوؽِْعُؾدددُف إِْثدددٌؿ َؿّضِددد َْ   ْحددد

ِن يِف اـَاْحِؼقددِؼ  -64  ََ ـُددف ِؾِْضدد  ََمُْفق

 

ُك دِ ـَادددْدِؾقِؼ  ْْ ددد َُ  َطدددْعٌ َوَحددد ٌَّ 

قِل ِؾِْضٌؿ َيْؾَاِحْؼ  -65  ـَدددِة َوَدددد ٌب َيْاِػدددْؼ  َشْدـِقُِضُفْؿ ـؾِأ  َف  ََ ْي ا ِْ  دِددد

ََ َ ْ َيْأدَاِفرْ  -66   إِْذ َيِصُػ اـِأدقَل دِد

 

ـْ ُمددْدؿِر  مددـ ُؿـَْقددٍة أو كِِْضددَّضٍة ُؿدد

 ّْضَفٌؿ يِف احُلْؽددِؿ َؿدد ملَْجُفقَِّ َوُمدد -67 

 

 ُحْؽددٌؿ َرِشددقٌد ِمددـ َذوِي املَْعُؼددقَِّ 

 

 
 

ثيبٌ يب يصهح ويب ال يصهح يف انشىاهس وادلتبثؼبد

دددْل َدْعدددَض ِذْي  -68 ََ َواْطَؾدددْؿ ُأ

ـَْأدددددددددددددددددددددددَقاِهدِ   ا

 

ـَْقاِحدددِ   يِفْ َحدد َِّ َ ددْعٍػ ـِْؾْطِرْيددِؼ ا

 ََمُْفددْقَُّ َحدد ٍَّ ُمْرَسددٌؾ ُمددَدـُِس  -69 

 

ءُ  ـَْطِرْيدددِؼ ُمدددْمكُِس  َد   ِحْػدددٍظ يِف ا
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َِ واملُْـَْؼطِدعِ  -71  ْؾُػ يِف املَْْقُؾق  واْ ُ

 

 ِْ َه  َو ْْ ددد َُ  ََمُْفدددقَِّ ِطدددْعٍ ُمدددّْضَفٍؿ 

ـْق َفددد  ُمَْؾدددًة ََل ُيْعَادددَ   -71   َوِزْد إِ

 

رْ  َْ ددد ْؿِرَه  إََِل َطدددَ د َؾق دددِد احْلَ
ِْ  دِددد

اُب  -72  َْ  ُمْعَضددُؾَف  ُمْضددَطِرٌب َؿدد

 

 َفٌؿ ُيددددددَراُب َمْؼُؾقُ َدددددد  ُمدددددداَ 

ْوُؿدددُف َيؾِْقدددِف َشددد ٌذ ُمـَْؽدددرُ  -73   َمْ ُ

 

ُوا ا اْطَاددددِ ُ َْ ددددَراُد َوِ َدددد
 َشددددْؿ املُْ

يسبئم يتؼهمخ ثبجلرح وانتؼسيم نهرواحفصم  

74-  ََ  َشْعِديُؾ َأْهِؾ احَلِؼ َمْطُؾقٌب َؿد

 

 َِفْرٌح اَْهدِؾ اـْأددر  َؽدْرٌ  َؽد ْطَؾَ

ـْ ُحددَر َوَطّْضددٍد َوَأَمددفْ  -75   َيِصددُح ِمدد

 

ـْ َؽِفَؿددفْ ددٍَأدد ََ َمدد  ْرِ  ِطْؾددٍؿ َؾددْد َسدد

ددددْفَركْ  -76  ـْأ  ـَددددٌة َث دَِاددددٌة دِ   َطَدا

 

كْ  دددْ َ
ـَْقدددِف اْ ِ ٍَ إِ  َشْعدددِدْيُؾ َطددد ِر

َُ دِ ملَُْقاَؽَؼدددفْ  -77   َوَ دددّْضُطُف ُيْعدددَر

 

ـْ َحْؼَؼددفْ  ـٌ َمدد ْي َثَّضدد ٍت ُمْاِؼددـُ  ْ  ـِدد

 78-  َُ صَِفدد  اِ ْسددَ  ـَددٌة ِمددـ َذْ  َطَدا

 

َُ ُدُؾقُؼدددددُف يُ  َُ َواـَِضدددددَ   َضددددد 

ددد ُهدددَق املَْؼُّضدددقَُّ  -79   َِفدددْرٌح ُمَػْ ٌ

 

َُ اـْاْعددددددِديُؾ   َوُمددددددّْضَفٌؿ ُيَؼددددددْد

ددْرِح دِددَقْزِن َأْؽَعددؾِ  -81  ََْ  َوَأْسددَقُأ ا

 

ـْْاْعدددِدْيِؾ ِمْثدددُؾ َأْمَثدددؾِ   َوَأْرَؽدددُع ا

 

 
 

يب حيصـم ثه يؼـرفخ انرواح وانتًييس ثيُهى

ِء َأْيًضد  َواـُؽـَد -81 ََ  كَمْعِرَؽُة ااَْسد

 

ْؿ َؽْؾُاْاِؼـَددددد  ْؿ َأْكَِضددددد ُ ُ ـَْؼددددد ُ ُ  َأ

 ُمْاِػددٌؼ يِف اـْؾْػددِظ َواَ ددط  اْشَػددْؼ  -82 

 

ْل  ٌل َؾدددِد اْؽدددَ َ
 َوهؽدددْا ُمْػدددَ ِ

 ُمْاِػددٌؼ يِف اَ ددط  ذاُ املُْمَشؾِددْػ  -83 

 

ـْـُْطددُؼ َؽَّضدد ُب املُْخَاؾِددْػ  َاَؾددَػ ا َْ  وَ َا

 ََلدَح َدُة اـْرُسددقَِّ َمق ددْزُهْؿ َوِزدْ  -84 

 

 ْ ا ِطْؾدددٌؿ ُأؿِدددْد ََت َْ  ققدددَز َشددد دٍِع َؽددد

 َواـِعؾددددُؿ د ـَقَؽدددد ِة ـؾددددُرَواةِ  -85 

 

 ِطْؾددددٌؿ َطِزيددددٌز َكدددد ؽُِع اـُقَطدددد ةِ 

 ؿِضدددد دٍؼ وََلِحددددِؼ اـددددُرواةِ  -86 

 

دددددَقٍة َمْعِرَؽدددددُة اـْثَؼددددد ِت  َْ  وإِ
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انتحًم واآلزاءأحكبو يتؼهمخ ثكيفيخ  

87-  ِْ ََ ُؿدددُؾ احَلدددِديِث واـِْضددد  َدَ

 

ِْ  َأَداُؤُك َواـْضددددددّْضطُ  َؾدددددد   يِف اـر 

كَِقدددددفْ  -88  ََ ْؿدددددٌؾ َأْكَقاُطدددددُف َث  َدَ

 

ـْْث كَِقددفْ  ددْقِل ُثددْؿ ا ـْأ  ـَْػددِظ ا  ُْ ََ  َسدد

 ِؾدددددَراَءٌة إَِِفددددد َزٌة ؿَِا َددددددفْ  -89 

 

 إِْطَ ُمددددُف َأْيَضددددً  دِددددِف اِ ََلدددد َدفْ 

 ََتَ ُمَفدددد  َوَِلددددْقٌة ِوَِفدددد َدكْ  -91 

 

ـِْْضدددَع َدكْ  ـَدددَؽ ا ََ َك  ـْ ُهدددِدْي  َؽددد ْشِؼ

 ْهِؾ اـِعْؾِؿ يِف اـْاْحِصدقؾِ آَداُب أَ  -91 

 

 َشّْضؾِقُغددددُف وِحػددددُظ ذي اـَاـِزيددددؾِ 

انؼهى مبؼبين ادلتىٌ 

ْؼ َيد  َؽَادك -92 ـِْعْؾُؿ د ـَغِريِ  َحؼ   َوا

 

َْاؾِددددٌػ ِطْؾددددٌؿ َأَشددددك ُْ  ومْثُؾددددُف 

 َمْعِرَؽدددُة اــْ ِسدددِل واملَـُِْضدددقخِ  -93 

 

 طؾددٌؿ َِفؾِقددٌؾ ِطـْددَد  ِذي اـُرُسددقخِ 

ََ َذْ  -94   ُح ِذْي املُُادقنِ َواْطَؾْؿ ُهِدي

 

ـْ َذِوي اـُػـُدددقنِ   ِطْؾدددٌؿ ُمِػقدددٌد ِمددد

اخلبمتخ: 

اَِص ُر اـَؼقَِّ يِف َذا اـَّض ِب  -95 َْ ا ا َْ  َه

 

دددْؼ إَِغ اـْصدددَقاِب   َيددد  َرْدـَددد  َوؽ 

 96-  َِ ـُْعُؾددق َؾددَة ا ََ ُمْ  َؽدد ْحَػْظ ُهددِدي

 

ـْ  ْكَِضدددد ِن دِدددد  َِ  َؽِؼقَؿددددُة اْ ِ  َؿْعُؾق

َْ َأْدَق ُُتَدد  )ؾ َ(دددف ؾددد ا -97   ْكَاَفدد

 

 َْ ددِدْيِث َكّْضَفدد َِ ِذْي احْلَ ـْ ُطُؾددْق  َوَطدد

 أَلؾ اـدـَْظِؿ يِف َشدْقاَِّ  ؿ ن َؾْد  -98 

 

دددَ َِّ  ََ ـِ ِذي ا  ََحْدددًدا ـدددُف اـدددْرَْحَ

َِ َؼْعٍ ُثدْؿ َشد ٍء َؾدْد ُطؾِدؿْ  -99   ِمـ َط 

 

 َوَأـِددٌػ ِمددـ َدْعددِد ِمددْقٍؿ َؾددْد ُكظِددؿْ 

ـُْزْطُؽددِرُي َكدد ضُِؿ ااَْدَقدد ِت  -111   ا

 

ِؿقددددِد َسدددد ئُِؾ اـَثَّضدددد ِت َطّْضُد   احْلَ

 –وؽؼف اَ  -اـزطؽري  وؿد  أدق 

 1442رسمقع أظمرة  29ويموكً شمتؿتفو ذم  1441شقاَّ  13 
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 يمسيخ ادلُظىيخ 

 ٌِ ِِ اهلِل )ِبْك َٰ َ ٌِ( اىؽّ ْز اًمبسؿؾي ًمقسً مـ اعمـظقمي, ووضعً مـ  : اىؽّ ِزي

 و ., ومع ذًمؽ كؼقل ذم معـوهشمعومم سموب اًمتؼمك سمذيمر اهلل 

 ًمالؾمتعوكي ذم صحقح اًمؼقًملم, وىمقؾ ًمؾؿصوطمبي . اـّض ء : (:بكٌ اهلل)

َؿي وهل: مشتؼ مـ اًمسؿق, وهق اًمعؾق قمغم أصح اًمؼقًملم اسؿ : , وىمقؾ مـ اًمسَّ

 . اًمعالمي

ًمػظ اجلالًمي قمؾؿ قمغم اًمذات اًمعؾقي, وهق أقمرف اعمعورف, وآؾمؿ  : اَ

 . إقمظؿ قمغم اًمصحقح مشتؼ مـ اإلًمف قمغم اًمصحقح 

, قمغم وزن ومعالن, وًمف شمعومم مـف اؾمؿ خمتص مـ أؾمامء اهلل شمعومم  ( :اىؽمحِ)

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) , ىمول شمعومم :اًمرمحي اًمعومي اًمتل شمؾقؼ سمجالًمف  صػي

 .[11اًمشقرى: ] (ٹ ٹ ٹ

ك, وًمقس خمتصًو سمف, ومؼد ؾمؿك اهلل احلسـ اؾمؿ مـ أؾمامء اهلل شمعومم ( :اىؽزيٌ)

, وهق دال قمغم اًمرمحي اًمقاصؾي, ىمول شمعومم:  شرؤوومًو رطمقامً » قمز وضمؾ حمؿدًا 

 [ 43]إطمزاب:  (جث مث ىث يث)

وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم جملء اًمبسؿؾي ذم اًمشعر, واًمذي يظفر أن ٓ طمرج مـ 

إذ أكف ٓ همـك ذًمؽ, ومؿـ اًمسـي اإلشمقون هبو ىمبؾ يمؾ ومعؾ طمقٌ يستعلم اًمعبد سمرسمف, 

ؾ إٓ يمثره اهلل, وٓ ذم ضعقػ إٓ , ومو ضملء هبو ذم ىمؾقًمؾعبد قمـ قمقن اهلل شمعومم 

 ىمقاه.
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آيي مـ ؾمقرة اًمـؿؾ, ىمول وهل آيي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم اًمصحقح, وسمعض   

 وًمقسً [ 3٠اًمـؿؾ:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )شمعومم:

آيي مـ اًمػوحتي وٓ مـ يمؾ ؾمقرة, إكام ضملء هبو ًمؾػصؾ سملم اًمسقر قمغم اًمصحقح 

 .مـ أىمقال أهؾ اًمعؾؿ, وسموهلل اًمتقومقؼ 

اًمعؾؿ سملم اًمـظؿ : اًمذي هق ؾ متققزا هلو قمـ اًمـثر ومنن مصـػوت أه )ادلْفىٍة( :

 .واًمـثر وهق إهمؾى اعمؼػك , اًمشعر

 ويمشمك سموًمـظؿ ٕمقر مـفو: 

 .شمؼريى اًمعؾؿ    -1

  . شمسفقؾ احلػظ  -2

آؾمتشفود هبو وأيمثر مراضمعتفو واًمتغـل وؾمالؾمي اًمعبورة ومال يؿؾ اًمطوًمى   -3

 . رضمز ًمسفقًمي اًمـظؿ قمؾقفاعمـظقموت قمغم سمحر اًم

قمويمرة اًمتل حمؾفو كوطمقي  )اىؿلنؽية( : سمتشديد وضؿ اعمعجؿي كسبي إمم ىمبقؾي اًمزَّ

يمنم مـ سمالد طمجقر حموومظي طمجي وأصؾفو يرضمع إمم سمـل سيؿ مـ سمالد طموؿمد 

سيؿ سمـ موًمؽ سمـ طمرب سمـ وادقمي سمـ قمؿرو سمـ قمومر سمـ يموؿمح سمـ داومع سمـ  هق و

ضمشؿ سمـ طُمؼمان سمـ كقف سمـ شمبع سمـ زيد سمـ قمؿرو  موًمؽ سمـ ضمشؿ سمـ طموؿمد سمـ

 سمـ مهدان .

وذم  وىمبقؾي مهدان ىمبقؾف مشفقرة دظمؾً اإلؾمالم سمرؾموًمي رؾمقل اهلل 

ـِ   ش3932»ومضؾفو مو أظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى   ـَ ُيقؾُمَػ سْم مـ ـمريؼ إسِْمَراِهقَؿ سْم
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ـِ   ـْ َأِِب إؾِْمَحوَق, قَم ـْ َأسمِقِف, قَم  ىَموَل: َأِِب إؾِْمَحوَق, قَم
ِ
اء ٌَ اًمـَّبِلُّ »اًْمؼَمَ ـَ   سَمَع ظَموًمَِد سْم

قُبقُه, صُمؿَّ إِنَّ اًمـَّبِلَّ 
ؾْماَلِم وَمَؾْؿ ُُيِ ـِ َيْدقُمقُهْؿ إمَِم اإْلِ ٌَ قَمكِمَّ  اًْمَقًمِقِد إمَِم َأْهِؾ اًْمَقَؿ سَمَع

 َّٓ ـْ يَموَن َمَعُف إِ ـَ َأِِب ـَموًمٍِى َوَأَمَرُه َأْن َيْؼُػَؾ ظَموًمٌِد َوَم ـْ يَموَن َمَع ظَموًمٍِد َأطَمىَّ سْم َرضُمٌؾ ِِمَّ

َى َمَع قَمكِمٍّ  َى َمَعُف, وَمَؾامَّ َدَكْقَكو  َأْن ُيَعؼِّ ـْ قَمؼَّ َّ ًُ ِِم اُء وَمُؽـْ ْى َمَعُف ىَموَل اًْمؼَمَ وَمْؾُقَعؼِّ

ـَ اًْمَؼْقِم ظَمَرضُمقا إًَِمْقـَو وَمَصغمَّ سمِـَو قَمكِمٌّ  و َواطِمًدا, صُمؿَّ شمَ  ِم ـَو َصػًّ َم سَملْمَ َوَصػَّ َؼدَّ

َداُن ََجِقًعو, وَمَؽَتَى قَمكِمٌّ  َأْيِديـَو, وَمَؼَرَأ قَمَؾْقِفْؿ يِمَتوَب َرؾُمقِل اهللِ  ًْ مَهْ وَمَلؾْمَؾَؿ

اًْمِؽَتوَب ظَمرَّ ؾَموضِمًدا,  سمِنؾِْماَلِمِفْؿ, وَمَؾامَّ ىَمَرَأ َرؾُمقُل اهللِ  إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  

َدانَ اـ»صُمؿَّ َروَمَع َرْأؾَمُف وَمَؼوَل:  َُ َطَ  ََهْ َداَن اـِْضَ  َُ َطَ  ََهْ  .شِْضَ 

ـِ   ْيِح سْم ـْ ُذَ ـِ قُمْثاَمَن, قَم ـْ َأمْحََد سْم , قَم
ٌِ صمؿ ىمول: َأظْمَرج اًْمُبَخوِريُّ َصْدَر َهَذا احْلَِدي

ْؽِر ذِم  ـِ ُيقؾُمَػ, وَمَؾْؿ َيُسْؼُف سمَِتاَمِمِف, َوؾُمُجقُد اًمشُّ ـْ إسِْمَراِهقَؿ سْم ٌِ َمْسَؾَؿَي, قَم مَتَوِم احْلَِدي

ـِمِف .  َصِحقٌح قَمغَم َذْ

ىمول اجلرضموين: )قمبوره قمـ اشمػوق ىمقم قمغم شمسؿقف اًمٌمء  سموؾمؿ  )ٍصؽير( :

يـؼؾ قمـ مقضعف إول وإكام يعرف شمػسػم اعمصطؾح مـ أهؾف اًمعوروملم سمف ٓ مـ 

اًمؾغقيلم أوهمػمهؿ ومال يؾتؿس شمػسػم اعمصطؾح احلديثل مـ اًمػؼفوء أو آصقًمقلم  

إكام يرضمع ذم ذًمؽ إمم اعمحدصملم أكػسفؿ ٕهنؿ أقمؾؿ اًمـوس سمؿعوين و

 (1)مصطؾحوهتؿ(اهـ 

                                                           

 اًمتعريػوت ًمؾجرضموين (1)
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ىمقٓ أو ومعال   ذم اًمؾغي اخلؼم وهق هـو اعمضوف إمم رؾمقل اهلل  )احلعيث( : 

   . شمعوممأو شمؼريرا قمغم  مو يليت  سمقوكف إن ؿموء اهلل 

قد ٓرشمبوـمفو مؼدمي اًمؽتوب مو يذيمر ومقف ىمبؾ اًمنموع ذم اعمؼص )ٍقعٍة( :

, وهل مـ اعمفامت إذ شمتضؿـ اإلؿمورة  (1)ومؼدمف اًمعؾؿ مو يتقىمػ قمؾقف اًمنموع 

إن ؿموء اهلل, وىمد يمون  إمم مقضقع اًمؽتوب  وشمتضؿـ احلؿد واًمثـوء قمغم مو يليت

 واًمثـوء ىمبؾ اًمدظمقل ذم اعمقضقع  . يػتتح ظمطبف ويمؾامشمف سموحلؿد رؾمقل اهلل 
 

ًَْعا -1 ٌِ ِحع اِءاْب ِفي ِىؽ بِّي ز  َّْف ُٓ  اى ِْككككي َؤْشككككن ُؽ  ٍ ٌِ َؤْمؽ   ِبككككاىِمْي
 

أي أمحد رِب محدا, واحلؿد هق ذيمر حموؾمـ اعمحؿقد مع طمبف  )محعا( :

 وشمعظقؿف وإضمالًمف, وآًمتف اًمؾسون واًمؼؾى.

َجوًمف, ومحدشمف قمغم  مي واعمتعديي ومـؼقل محدت اهلل قمغمومتعؾؼف اًمصػوت اًمالز

پ پ پ پ ) يمتوسمف سموحلؿد ومؼول: اومتتح  اهللوىمد إيمرامف وإطمسوكف 

  [1]اًمػوحتي:  (ڀ

يػتتح ظمطبف سموحلؿد واًمثـوء قمغم اهلل شمعومم يمام هق  وىمد يمون رؾمقل اهلل 

معؾقم وذًمؽ ًمػضؾفو وسمريمتفو وقمظقؿ ؿملهنو, ومنن اهلل شمعومم حيى احلؿد وًمذا محد 

ـِ َمْسُعقٍد  َل َرؾُمقُل اهللِ ىَموَل: ىَمو كػسف ومحده رؾمؾف وأشمبوقمفؿ ومعـ قَمْبِد اهللِ سْم

                                                           

 ش313»اًمتعريػوت  (1)
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ـْ َأِْفِؾ َذـَِؽ َمَدَح َكْػَِضفُ »:    ـَ اَ شع غ ، ِم ـَْقِف املَْْدُح ِم متػؼ  شـَْقَس َأَحٌد َأَحْ  إِ

 قمؾقف.

ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ َأَكِس سْم ـَْعّْضِد َأْن »:  وقَم ـِ ا ََض َط ْ َْ ـَ إِْن اََ 

َدةَ َيْلُؿَؾ اْاُْؿَؾَة، َؽَقْح  َب اـْػْ  أظمرضمف مسؾؿ. شَؿَد اََ َطَؾْقَف ، َأْو َيْػَ

إمم اًمرب شمعومم وذيمر اعمصـػ اؾمؿ اًمرب دون همػمه  أي محدا واصال )ىؽيب( : 

اًمتقومقؼ يمام أكف يدل ذم هذا اعمقـمـ ٕكف يؼتيض سمؿعـوه اخلوص احلػظ واًمعقن و

 م قمغم اخلؾؼ واعمؾؽ واًمتدسمػم.سمؿعـوه اًمعو

 أي اعمـظقمي . )اىْفٌ( : ,أي سمدايي  )يف ابحعاء( :

اًمشؽر قمبورة قمـ معروف يؼوسمؾ اًمـعؿي ؾمقاء يمون سموًمؾسون  أو  )ؤشنؽٓ( :

وأظمص متعؾؼًو إذ شمعؾؼف سموًمصػوت  ومفق أقمؿ مـ احلؿد آًمي , (1)اًمبدن أو اًمؼؾى 

ومتؼقل ؿمؽرت اهلل قمغم يمرمف وضمقده وإطمسوكف وٓ شمؼقل ؿمؽرت اهلل قمغم , اعمتعديي 

: يَموَن  و, وآًمتف اًمؼؾى واًمؾسون واجلقارح, ومعـ  قَموِئَشَي طمقوشمف وكحقه ًْ ىَموًَم

ًْ قَموِئَشُي: َيو َرؾُمقَل اهللِ  َرؾُمقُل اهللِ  َر ِرضْماَلُه, ىَموًَم , إَِذا َصغمَّ ىَموَم طَمتَّك شَمَػطَّ

َر, وَمَؼوَل  ـْ َذْكبَِؽ َوَمو شَمَلظمَّ َم ِم َي  َط ئَِأُة َأَؽَ  َأُؿقُن »: َأشَمْصـَُع َهَذا, َوىَمْد هُمِػَر ًَمَؽ َمو شَمَؼدَّ

 متػؼ قمؾقف. شَطّْضًدا َشُؽقًرا

ڤ ڦ ڦ ڦ ) ؾمبى ًمزيودة اخلػم ىمول اهلل شمعومم : شمعومم وؿمؽر اهلل 

  [7: ]إسمراهقؿ  (ڦ ڄ ڄ

                                                           

 ش2٠3»اًمتعريػوت  (1)
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 : ََ  وؾد ؾؾَ يف ذـؽ كظ

ــف ــؽ واؿمــؽرن أومعوًم  امحــد إهل
 

ــف ىمريــى   إن اًمشــؽقر مـــ اإلًم
 

 ؿمؽر اإلًمـف يزيـد مــ إومضـوًمف
 

 ر واًمعطـوء قمجقـىواخلػم يؽثـ 
 

وهذه أقمظؿ يمرامي سمعد كعؿي اإلؾمالم واًمسـف ىمول اهلل  )ؤمؽٍين باىميٌ ( :

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ) : ِمتـو قمغم كبقف  شمعومم

, وىمول شمعومم:  [113]اًمـسوء:  (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 (مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج)

 [11]اعمجودًمي: 

ـِ اًمـَّ  وذم اًمصحقحلم قمـ معوويي  ـْ يُ »ىَموَل:  بِلِّ قَم ا َم ً ْْ ََ ِرِد اَُ دِِف 

فُ  ـِ  ُيَػؼ  ي  .شيِف اـد 

ـْ قُمْثاَمَن  ـْ َشَعْؾَؿ »:  وَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهلِل ىم وذم اًمبخوري قَم َأْؽَضُؾُؽْؿ َم

ـُْؼْرآَن َوَطْؾَؿفُ   . شَْؿؿ مـ شعؾؿ اـؼرآن وطؾؿف»وذم روايي:  شا

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ـَ اْاَِْفِر »ىَموَل:  اًمـَّبِّل  َأنَّ  وقَم ـَُف ِم ـْ َدَط  إَِغ ُهًدى َؿ َن  َم

ـٍَة، َؿ َن  ـْ َدَط  إَِغ َ َ  ـْ ُأُِفقِرِهْؿ َشْقًل ، َوَم ـْ َشّضَِعُف، ََل ُيـِْؼُص َذـَِؽ ِم ِمْثُؾ ُأُِفقِر َم

ـْ َشّضَِعُف، ََل ُيـِْؼُص َذـَِؽ  َِ َم ْثِؿ ِمْثُؾ آَث  ـَ اْ ِ ـْ آَث ِمِفْؿ َشْقًل  َطَؾْقِف ِم  أظمرضمف مسؾؿ . شِم

 .شًمقس مثؾ اًمعؾؿ رء عمـ صؾحً كقتف»ىمول: ويمصمر قمـ اإلموم أمحد أكف 

َّٓ ذِم  , ومعـ زر سمـ طمبقش   وهق مْاث رسقَّ اَ  ًَ إِ ىَموَل: َمو ىَمِدْم

ًُ َرؾُمقَل اهلل  ؟ ىَموَل: َكَعْؿ, ىَموَل: وَمنِينِّ ؾَمِؿْع
ٌِ ـْ »َيُؼقُل:  ـَمَؾِى َهَذا احْلَِدي َم
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ـَاََضُع   ـِْة، َوإِْن املََْ ئَِؽَة  ََْ ًَ َسَؾَؽ اَُ دِِف َصِريًؼ  إَِغ ا َسَؾَؽ َصِريًؼ  َيْطُؾُ  ؽِقِف ِطْؾ

َواِت َواْاَْرِ ، َحْاك  ََ ـْ يِف اـِْض ـََقِْضَاْغِػُر ـِْؾَع ِ ِ َم ـِْعْؾِؿ، َوإِْكُف  َأِْفـَِحَاَف  ِرً   ـَِط ـِِ  ا

ـَْؽَقاؿِِ ، إِْن احلِْ  ـَْؼَؿِر َطَ  َس ئِِر ا ـَْع دِِد َؿَػْضِؾ ا ـَْع ِ ِ َطَ  ا قَا ُن يِف املَْ ِء، َوَؽْضُؾ ا

ـْ  ـِْعْؾَؿ، َؽَؿ ََ َوِرُثقا ا ُثقا ِديـَ ًرا َوََل ِدْرََهً ، َوإِْك ْ ُيَقر  َء ُهْؿ َوَرَثُة اْاَْكّضَِق ِء، َ  ََ ـُْعَؾ َْ  ا ََ َأ

 ََ  . أظمرضمف أسمق داود شَْ دَِحَظ َواؽِرٍ دِِف، َأ

 واعمراد سموًمعؾؿ هـو قمؾؿ اًمؽتوب واًمسـي, إذ أكف اًمعؾؿ اعمؿدوح ذقمًو.

 وؿَ ؾقؾ :

 اًمعؾــؿ ىمــول اهلل ىمــول رؾمــقًمف
 

 ىمول اًمصحوسمي ًمقس ظمؾـػ ومقـف  
 

اًمعؾؿ ) :ؽؼ َّ وؾد طرؽف ا م َ وؿد دـ طّضد اـقه ب يف ؿا دف ااَلقَّ اـث ثة

 (اهـ.ي كبقف ومعرومي ديـ اإلؾمالم سموٕدًميمعرومي اهلل ومعروم

ىمول:  قمـ اًمـبل  وهؽذا يمشمك ذم اخلطبي سموًمتشفد, ومعـ أِب هريرة 

ْم ء» ََ طَّضٍة ـقس ؽقف  شأُفٌد ؽفل ؿ ـقِد ا َُ  أظمرضمف أسمق داود . شؿُؾ 

 

2- َّ َ كع ا  ج ْغش ك   اهلِل ص كَيا    ث   َؤْز
 

  ًُ ْ ككككا  ق ككككَيا ِٔ  ؼ بِّ ٍ ًعا  ل َييكككك  ق ككككْؽ
 

 ذيمره ًمعبده .)صال  اهلل( : أي سمعد اًمتشفد ,  )مث(:

قموُء . َؾ ََّ أُدق اـع ـَِقِة:   َصاَلُة اهلل صَمـوُؤُه قَمَؾْقِف قِمـَْد اعماََلِئَؽِي َوَصاَلُة اعماََلِئَؽِي اًمدُّ

ـُ َطّْض سٍ  يُمقَن .:   َوَؾ ََّ اد  ُيَصؾُّقَن: ُيؼمِّ
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ـِ قُمْجَرة   ـْ يَمْعِى سم و »:  وذم يمقػقي اًمصالة قمؾقف قَم ىِمقَؾ َيو رؾمقَل اهلل أمَّ

اَلُة قَمَؾْقَؽ ىَموَل:  اَلُم قَمَؾْقَؽ وَمَؼْد قَمَروْمـوُه وَمَؽْقَػ اًمصَّ ُؾقـقا اـْؾُفْؿ ََلؾ  َطَ  ُوَْؿٍد »اًمسَّ

قٌد  ََ َطَ  آَِّ إْدَراِهقَؿ إْكَؽ ََحِقٌد ََمِ ََ ََلْؾْق   اُْلؿ َد رُ ط  ُوَْؿد وطَ  َوَطَ  آَِّ ُوَْؿٍد َؿ

ََ د رؿَ ط  آَّ إِْدَراِهقؿ إِْكؽ َحقد َمقد  متػؼ قمؾقف . شآَّ ُوَْؿد َؿ

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) اهلل شمعومم:ىمول  واـص ة يف اـؾغة اـدط ء:

  [1٠3]اًمتقسمي: 

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة  وامْلََ ئَِؽُة » :ىَموَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  وذم احلديٌ اًمصحقح قَم

ى ََلْ  ؽِقِف ، َم  َ ْ ُُيِْدْث ، َشُؼقَُّ اـْؾُفْؿ اْؼِػْر ُشَص   َطَ  َأَح 
ِْ ـْ ََ يِف ُمَصْ ُك ا ِدُؿْؿ َم  َدا

 متػؼ قمؾقف . شـَُف اـْؾُفْؿ اْرََحْفُ 

 وؾ َّ دعضفؿ:

ڃ چ )ومرق سمقـفام ومؼول: اًمصالة اًمرمحي وهذا مـتؼض ومنن اهلل شمعومم ىمد 

   [157]اًمبؼرة:  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ـِ قَمْؿِرو  دل قمغم ومضؾ اًمصالة قمغم اًمـبل وي ـْ قَمْبِد اهللِ سْم مو أظمرضمف مسؾؿ قَم

ُف ؾَمِؿَع اًمـَّبِلَّ  ـِ اًْمَعوِص, َأكَّ ـُقا ِمْثَؾ َم  َيُؼقَُّ »َيُؼقُل:  سْم َن، َؽُؼق إَِذا َسِؿْعُاُؿ املَُْمذ 

ـْ ََلْ  َطَظْ ََلَ ًة ََلْ   ، َؽنِْكُف َم ا، ُثْؿ َسُؾقا اََ ِ َ ُثْؿ ََلُؾقا َطَظْ اَ َطَؾْقِف ِ َ  َطْػً
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ـْ ِطَّض ِد اَِ، َوَأْرُِفق َأْن َأُؿقَن   ـِْة، ََل َشـَّْضِغل إَِْل ـَِعّْضٍد ِم ََْ ـٌَة يِف ا ـَْقِسقَؾَة، َؽنَِْنَ  َمـِْز َأَك  ا

ـَُف اـْأَػ َطةُ   َْ ـَْقِسقَؾَة َحْؾ ـْ َسَلََّ ِ  ا  .شُهَق، َؽَؿ

 شمغطل وحتقط سمف. :)جغش ( 

ىمول اهلل شمعومم :  ,, وأؿمفر أؾمامئف حمؿد أؾمامء اًمـبل مـ  )ؤمحعا( :

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

  .  [6]اًمصػ:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ـِ ُمْطِعؿ    ََخَِْضَة أسٍَء: أك  »:  ىموَل: ىموَل رؾمقُل اهللِ  وقمـ ضُمبػِم سم

وأك  امل حل اـْي يؿحق اَُ ِي اـؽػَر، وأك  احل ِذُ اـْي ُُيَْػُ اــ ُس وؿد، وأَحُد، 

 متػؼ قمؾقف . شط  َؾَدِمل، وأك  اـع ِؾُ  

أن  وىمد أمر اهلل شمعومم اًمسالم مـ اهلل شمعومم  أي قمغم حمؿد  )قالً ؼبْا(:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) سمؼقًمف:ؿع ًمف سملم اًمصالة واًمسالم كج

 وهل دقموء , [56طمزاب: ]إ (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 سموًمسالمي مـ يمؾ طمول ؾمقئ ومـ يمؾ ذ وكؼقصي .

 أي دائام أسمدا.)قؽٍعا( :  أي حمؿد  )ليئ(:
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ِٓ َغا و ب مكككع  -3 ٍ كككٔ َفه كككِػ ْْف ى  ٍ 
 

ٍ كككٔ ٍ ْسُصكككىؼ ٌ  َؤْبي اُجه كككا   ٍ ْمي ى
 

سمؿعـك أمو سمعد وهل يمؾؿي يمشمك هبو ًمؾػصؾ سملم اخلطبي ومو سمعدهو  )وبمع(:

 سَمْعدُ ومعـو
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ ِم  أوموده احلوومظ. .هو مو ىموًمف ؾِمقَبَقْيِف َمْفاَم َيُؽ

يػتتح هبو ظمطبف وىمد سمقب اًمبخوري ذم يمتوب اجلؿعي  ويمون رؾمقل اهلل  

 سموب ىمقل اخلطقى أمو سمعد وؾموق ذم اًمبوب قمدة أطموديٌ.

 :ش414/ 2»وؾد اَاؾػقا يف أوَّ مـ ؾ ُل  ؾ َّ احل ؽظ يف ؽاح اـّض ري   

ـْ َواظْم ) ايِنُّ َمْروُمققًمو ِم ؼَمَ اَلُم َرَواُه اًمطَّ ـْ ىَموهَلَو وَمِؼقَؾ َداُوُد قَمَؾْقِف اًمسَّ ِل َم ُتؾَِػ ذِم َأوَّ

ـِ  ايِنُّ قَم ؼَمَ ـُ مُحَْقٍد َواًمطَّ ؿَْمَعِريِّ َوذِم إؾِْمـَوِدِه َضْعٌػ َوَرَوى قَمْبُد سْم ْٕ ٌِ َأِِب ُمقؾَمك ا طَمِدي

َو ومَ  ْعبِلِّ َمْقىُمقوًمو َأهنَّ ـُ َمـُْصقٍر اًمشَّ َطوِب اًمَِّذي ُأقْمطِقِف َداُوُد َوَأظْمَرضَمُف ؾَمِعقُد سْم
ْصُؾ اخْلِ

ـْ ىَموهَلَو َيْعُؼقُب َرَواُه  ُل َم ـِ ؾُمَؿقََّي َوىِمقَؾ َأوَّ ـْ ِزَيوِد سْم ْعبِلِّ وَمَزاَد ومِقِف قَم ـْ ـَمِريِؼ اًمشَّ ِم

اَرىُمْطـِلُّ سمَِسـٍَد َرَواُه ذِم هَمَراِئِى َموًمٍِؽ َوىمِ  ـُ ىَمْحَطوَن َوىِمقَؾ اًمدَّ ـْ ىَموهَلَو َيْعُرُب سْم ُل َم قَؾ َأوَّ

ـِ  مْحَ ـِ قَمْبِد اًمرَّ ـْ ـَمِريِؼ َأِِب سَمْؽِر سْم ويِنُّ ِم ـُ ًُمَميٍّ َأظْمَرضَمُف اًْمَؼوِِض َأسُمق َأمْحََد اًْمَغسَّ يَمْعُى سْم

ـُ  ـُ َواِئٍؾ َوىِمقَؾ ىُمسُّ سْم ُل َأؿْمَبُف(اهـ. ؾَموقِمَدَة سمَِسـٍَد َضِعقٍػ َوىِمقَؾ ؾَمْحَبوُن سْم َوَّ ْٕ  َوا

 :اًمبقً هق )ؤبياهتا(:شمػريؼ سمقـفو وسملم اًمـثر وسمحرهو اًمرضمز  )فهػٓ ٍْفىٍة(:

 سمعدد معلم وهل موئي سمقً مـ اًمشعر)زلصىؼ (:  اعمتؽقن مـ صدر وقمجز

 عمـ ىمرأهو وشملمؾ مو ومقفو .)ٍميىٍة(: 
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 احلسيث ػهى فضم 

4- ٌُ ُٔ  احَلِعيِث ِلْي ُّ  ؼ ِفيككُ  ش كْإ
 

ِٔ َىككا   و ِظككيُك ٍُْككككِؽٌ  ي ْبح ِغيكك
 

 

 ظمرج سمف اجلفؾ و شمعؾؼ اإلدراك سموٕؿمقوء يمؤيت: )ليٌ(:

 قمؾؿ: وهق إدراك اًمٌمء قمغم مو هق قمؾقف إدرايمًو ضموزمًو. - 1

 ضمفؾ سمسقط: وهق قمدم اإلدراك سموًمؽؾقي. - 2

 ضمفؾ مريمى: وهق إدراك اًمٌمء قمغم وضمف خيوًمػ مو هق قمؾقف. - 3

 ٌمء مع اطمتامل ضد مرضمقح.فمـ, وهق إدراك اًم - 4

 وهؿ, وهق إدراك اًمٌمء مع اطمتامل ضدٍّ راضمح. - 5

ذم ذطمف . أوموده اًمعثقؿلم ؿمؽ, وهق إدراك اًمٌمء مع اطمتامل ضدٍّ مسوو - 6

 قمغم إصقل اًمثالصمي.

 ىمقٓ أو ومعال أو شمؼريرا.  رؾمقل اهلل  مو أضقػ إمم ( :احلعيث)

صحي  ي قمـ رؾمقل اهلل وقمؾؿ احلديٌ هق اًمعؾؿ اًمذي يبحٌ ومقام رو

وضعػو وىمبقٓ وردا وشمصدر ًمف ظمؾص أهؾ اًمعؾؿ, اًمذيـ يذسمقن قمـ اًمؽتوب 

 واًمسـي. 

ې ى ى  )ًمؼقل اهلل شمعومم : (:ؼفيك )ومضؾف ومـزًمتف  (:شإّٔ )

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 [122]اًمتقسمي:  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی



 2٠ 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ) :وىمقًمف شمعومم   

 [ . 11عمجودًمي: ]ا (يث حج مج

أوًمقو ذم أدًمي ومضؾ اًمعؾؿ وأهؾف وؾمقليت سمعض ذًمؽ إن  وأهؾف يدظمؾقن دظمقٓ

 ؿموء اهلل, إذ أن اًمعؾؿ اًمصحقح هق اًمعؾؿ اًمؼوئؿ قمغم اعمعرومي سمطريؼي رؾمقل اهلل 

(: 7٠اًمؼقًمقي واًمػعؾقي وآقمتؼوديي ومػل ذف أصحوب احلديٌ ًمؾخطقى )ص: 

, َيؼُ  ايِنَّ , َيُؽقُن َأقْمَرَج.»قُل: قمـ قَمُروسَمي احْلَرَّ ٌٍ ـْ َصوطِمَى طَمِدي  ش.اًْمَػِؼقُف إَِذا ََلْ َيُؽ

, َيُؼقُل:  وومِِعلُّ ـْ َكَظَر ذِم »وىمول اإلموم اًمشَّ ًْ ىِمقَؿُتُف, َوَم َؿ اًْمُؼْرآَن قَمُظَؿ ـْ شَمَعؾَّ َم

ُتفُ  ًْ طُمجَّ ٌَ ىَمِقَي ـْ يَمَتَى احْلَِدي  .شاًْمِػْؼِف َكُبَؾ ِمْؼَداُرُه, َوَم

مػرط ومضقع ًمـػسف  (:ٍكؽ )ٓ يرهمى ومقف وٓ يطؾبف  (:حغئال يب)

مـ اًمسؼقط واًمضعي ومػل ذف أصحوب احلديٌ ًمؾخطقى )ص:  (:وظيك)

؟ ىَموَل: 7٠ ٌُ , َأُيْعِجُبَؽ احْلَِدي : َيو ُهَذزِمُّ ْهِريُّ , ىَموَل: ىَموَل زِمَ اًمزُّ ( قمـ َأِب سَمْؽٍر اهْلَُذزِمُّ

: َكَعْؿ.  ًُ ُف يُ »ىُمْؾ ضَموِل, َوَيْؽَرُهُف ُمَمكَُّثقُهؿْ َأَمو إِكَّ  ش.ْعِجُى ُذيُمقَر اًمرِّ

: ٍد اخْلَُراؾَمويِنُّ ـُ حُمَؿَّ  وىمول َأسُمق اًْمَػْضِؾ اًْمَعبَّوُس سْم

ًُ َأـْمُؾُى َأْصَؾ اًْمِعْؾِؿ جُمَْتِفًدا  َرطَمْؾ
 

  ٌُ طََموِديــ ْٕ ْكَقو ا  ذِم اًمــدُّ
ِ
ــْرء ــُي اعمَْ  َوِزيـَ

 

ــو َّٓ سَم ــَؿ إِ ــُى اًْمِعْؾ ــرٌ َٓ َيْطُؾ  ِزٌل َذيَم
 

  ٌُ ـــ َّٓ اعمََْخوكِق ـــُف إِ ـــْقَس َيْبَغُض  َوًَم
 

ــفُ  يُم ــْقَف شَمؽْمُ ــاَمٍل ؾَم َـّ سمِ ــَب  َٓ شَمْعَج
 

  ٌُ ـــ ْكَقو َمَقاِري ـــدُّ ـــِذِه اًم اَم َه ـــنِكَّ  وَم
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 :  ؾ َّ ا م َ أَحد يف دق ن مـزـة أهؾ احلديث يف مؼدمة ؿا دف اـرد ط  اَفؿقة  

ة مـ اًمرؾمؾ, سمؼويو مـ أهؾ اًمعؾؿ يدقمقن احلؿد هلل اًمذي ضمعؾ ذم يمؾ زمون ومؽم)

مـ ضؾ إمم اهلدى, ويصؼمون مـفؿ قمغم إذى, حيققن سمؽتوب اهلل اعمقشمك, 

ويبٍمون سمـقر اهلل أهؾ اًمعؿك, ومؽؿ مـ ىمتقؾ إلسمؾقس ىمد أطمققه, ويمؿ مـ ضوٍل 

شموئف ىمد هدوه, ومام أطمسـ أصمرهؿ قمغم اًمـوس, وأىمبح أصمر اًمـوس قمؾقفؿ يـػقن قمـ 

ريػ اًمغوًملم, واكتحول اعمبطؾلم, وشملويؾ اجلوهؾلم, اًمذيـ قمؼدوا أًمقيي يمتوب اهلل حت

اًمبدع, وأـمؾؼقا قمؼول اًمػتـي ومفؿ خمتؾػقن ذم اًمؽتوب, خموًمػقن ًمؾؽتوب, جمؿعقن 

قمغم مػورىمي اًمؽتوب, يؼقًمقن قمغم اهلل, وذم اهلل, وذم يمتوب اهلل سمغػم قمؾؿ يتؽؾؿقن 

قفؿ, ومـعقذ سموهلل مـ سمام يشبفقن قمؾ سموعمتشوسمف مـ اًمؽالم, وخيدقمقن ضمفول اًمـوس

 (1)اهدومتـ اًمضوًملم(

ـْ صَمْقسَموَن ىَمولَ ىَموَل َرؾُمقُل  وهؿ مع ذًمؽ اًمطوئػي اعمـصقرة, واًمػرىمي اًمـوضمقي . ومَع

ْؿ َحْاك »:  اهللَِّ  ُُلُ ُْ ـْ ََيْ ُهْؿ َم ـَ ََل َيُُضُ ؼ  َض ِهِري ـْ ُأْماِل َطَ  احْلَ ََل َشَزاَُّ َص ئَِػٌة ِم

 . أظمرضمف مسؾؿ شِِتَ َأْمُر اََِْيلْ 

ـَ  َؾ ََّ َأُدق ِطقَِضك اـ مْي: ًُ قَمكِمَّ سْم ـَ إؾِْمَؿِعقَؾ َيُؼقُل ؾَمِؿْع َد سْم ؾَمِؿْعً حُمَؿَّ

ـِ اًمـَّبِلِّ اعمَِْديـِلِّ َيُؼقُل َوَذيَمَر َهذَ  ٌَ قَم ـَ »:  ا احْلَِدي ـْ ُأْماِل َض ِهِري ََل َشَزاَُّ َص ئَِػٌة ِم

ؼ   ٌِ " شَطَ  احْلَ   "وَمَؼوَل قَمكِمٌّ ُهْؿ َأْهُؾ احْلَِدي
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َٓ إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ   ُف ىَموَم ومِقـَو وَمَؼوَل َأ ـِ َأِِب ؾُمْػَقوَن َأكَّ ـْ ُمَعوِوَيَي سْم ىَموَم ومِقـَو وَمَؼوَل  وقَم

ُؾقا َطَ  ثِـَْاْعِ َوَسّْضِععَ »:  ـْؽَِا ِب اْؽَ َ ـْ َأْهِؾ ا ـْ َؾّْضَؾُؽْؿ ِم ِك املِْْؾَة َأََل إِْن َم ِْ  ِمْؾًة َوإِْن َه

َطة ََ ََْ ـِْة َوِهَل ا ََْ ُل َطَ  َثَ ٍث َوَسّْضِعَع ثِـَْا ِن َوَسّْضُعقَن يِف اــْ ِر َوَواِحَدٌة يِف ا
 .شَسَاْػَ ِ

  ؾ َّ ادـ حّض ن  :

وىمد اظمتور ـموئػي ًمصػقشمف وهداهؿ ًمزوم ـموقمتف مـ اشمبوع ؾمبؾ إسمرار ذم ًمزوم )

صمور ومزيـ ىمؾقهبؿ سموإليامن وأكطؼ أًمسـتفؿ سموًمبقون مـ يمشػ أقمالم ديـف اًمســ وأ

واشمبوع ؾمــ كبقف سموًمدؤوب ذم اًمرطمؾ وإؾمػور وومراق إهؾ وإوـمور ذم َجع 

اًمســ ورومض إهقاء واًمتػؼف ومقفو سمؽمك أراء ومتجرد اًمؼقم ًمؾحديٌ وـمؾبقه 

نموه وشمػؼفقا ومقف ورطمؾقا ومقف ويمتبقه وؾملًمقا قمـف وأطمؽؿقه وذايمروا سمف وك

وأصؾقه وومرقمقا قمؾقف وسمذًمقه وسمقـقا اعمرؾمؾ مـ اعمتصؾ واعمقىمقف مـ اعمـػصؾ 

واًمـوؾمخ مـ اعمـسقخ واعمحؽؿ مـ اعمػسقخ واعمػرس مـ اعمجؿؾ واعمستعؿؾ مـ 

اعمفؿؾ واعمختٍم مـ اعمطقل واًمعؿقم مـ اخلصقص واًمدًمقؾ مـ اعمـصقص 

واًمػرض مـ اإلرؿمود واحلتؿ مـ  واعمبوح مـ اعمزضمقر واًمغريى مـ اعمشفقر

اإليعود واًمعدول مـ اعمجروطملم واًمضعػوء مـ اعمؽمويملم ويمقػقي اعمعؿقل 

واًمؽشػ قمـ اعمجفقل ومو طمرف قمـ اعمخزول وىمؾى مـ اعمـحقل مـ خمويؾ 

ـَ قمغم اعمُْْسؾِِؿلَم وصوكف قمـ  ي اًمتدًمقس ومو ومقف مـ اًمتؾبقس طَمتَّل طَمِػَظ اهللَُّ هِبُِؿ اًمدِّ
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ؼودطملم وضمعؾفؿ قمـد اًمتـوزع أئؿي اهلدي وذم اًمـقازل مصوسمقح اًمدضمل ومفؿ صمؾى اًم 

  (1)اهـ (إصػقوءورصمي إكبقوء وملكس 

    :وؾ َّ ا طق  اـّضغدادي

يَعِي, َوَهَدَم هِبِْؿ يُمؾَّ سمِْدقَمٍي ؿَمـِقَعٍي. وَمُفْؿ ) ِ َوىَمْد ضَمَعَؾ اهللَُّ شمعومم َأْهَؾُف َأْريَموَن اًمنمَّ

ـْ ظَمؾِقَؼتِِف, َواًْمَقاؾِمَطُي سَملْمَ اًمـَّبِلِّ  ُأَمـَوُء اهللَِّ تِِف, ِم تِفِ  طَمِػظِ  ذِم  َواعمُْْجَتِفُدونَ  َوُأمَّ . ِمؾَّ

سَموِهَرٌة, َوَمَذاِهُبُفْؿ فَموِهَرٌة, َوطُمَجُجُفْؿ  َوآَيوهُتُؿ ؾَموِئَرٌه, َووَمَضوِئُؾُفؿْ  , َزاِهَرةٌ  َأْكَقاُرُهؿْ 

ـُ َرَأًيو شَمْعُؽُػ قَمَؾْقِف, ؾِم ىَموِهَرٌة, َويُمؾُّ ومَِئٍي شَمَتحَ   َقىقَُّز إمم َهًقي شَمْرضِمُع إًَِمْقِف, َأْو شَمْسَتْحِس

ؾُمقُل ومَِئُتُفْؿ, َوإًَِمْقِف  ُتُفْؿ, َواًمرَّ ـَُّي طُمجَّ هُتُْؿ, َواًمسُّ , ومنن اًْمؽَِتوَب قُمدَّ
ٌِ َأْصَحوِب احْلَِدي

َٓ يَ  , َو
ِ
َْهَقاء ْٕ ضُمقَن قمغم ا َٓ ُيَعرِّ ـِ كِْسَبُتُفْؿ,  , ُيْؼَبُؾ ِمـُْفْؿ َمو َرَوْوا قَم

ِ
َراء ْٔ ْؾَتِػُتقَن إمم ا

ـِ َوظَمَزَكُتُف, َوَأْوقِمَقُي اًْمِعْؾِؿ  ي ؾُمقِل, َوُهُؿ اعمَْْلُمقُكقَن قَمَؾْقِف َواًْمُعُدوُل, طَمَػَظُي اًمدِّ اًمرَّ

ضُمقُع, وَماَم طَمَؽؿُ  , يَموَن إًَِمْقِفُؿ اًمرُّ
ٌٍ قا سمِِف, وَمُفَق اعمَْْؼُبقُل َومَحََؾُتُف. إذا اظْمُتِؾَػ ذِم طَمِدي

اعمَْْسُؿقُع. َوِمـُْفْؿ يُمؾُّ قَموَِلٍ وَمِؼقٌف, َوإَِموٌم َرومِقٌع َكبِقٌف, َوَزاِهٌد ذِم ىَمبِقَؾٍي, َوخَمُْصقٌص 

بِقُؾ  قُؿ, َوؾَمبِقُؾُفُؿ اًمسَّ
. َوُهُؿ اجْلُْؿُفقُر اًْمَعظِ ـٌ , َوظَمطِقٌى حُمِْس ـٌ سمَِػِضقَؾٍي, َوىَموِرٌئ ُمْتِؼ

 ْسَتِؼقُؿ. اعمُْ 

 َٓ وْمَصوِح سمَِغػْمِ َمَذاِهبِِفْؿ  ـْ  َيَتَجوَسُ  َويُمؾُّ ُمْبَتَدٍع سمِوقْمتَِؼوِدِهْؿ َيَتَظوَهُر, َوقَمكَم اإْلِ َم

ـِ  َٓ ُيْػؾُِح َم ـْ ظَمَذهَلُْؿ, َو ُهُؿ َم َٓ َيُُضُّ ـْ قَموَكَدُهْؿ ظَمَذهَلُُؿ اهللَُّ.  يَموَدُهْؿ ىَمَصَؿُف اهللَُّ, َوَم
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  ُ  إًَِمْقِفْؿ طَمِسػٌم َوإِنَّ اقْمَتَزهَل
ِ
قء ِر سمِوًمسُّ

ُؿ اعمُْْحَتوُط ًمِِديـِِف إمم إِْرؿَموِدِهْؿ وَمِؼػٌم, َوسَمٍَمُ اًمـَّوفمِ

ِهْؿ ًَمَؼِديرٌ   (1) (اهـاهللََّ قمغم َكٍْمِ

  :واحل َّ ؿَ ؾ َّ ؽقفؿ اـصقري

 ىمؾ عمـ قموكد احلَِديٌ وأضـحك 
 

ـــفِ   ــــ َيدقِمق ـــف َوم ـــو َأهؾ  قموئب
 

ـــذَ  ـــقل َه ـــؿ شَمؼ ــــ زمأسمعؾ  ا اسْم
 

ـِػقف   أم سمَِجْفؾ وموجلفؾ ظمؾؼ اًمسَّ
 

 أشمعقى اًمَّذيـ هؿ طمػظقا اًمـّديـ
 

 مـــــ اًمؽمهــــوت واًمتؿقيــــف 
 

ــــــو رددوه ــــــْقهلؿ َوَم  وازم ىَم
 

 

 

 

ـــف  ـــوَل وومؼق ـــؾ قَم ـــع يم  َراضم
 

5- ُٔ ْٕي ككك ِْ و َؤ ًِ َؤْشكككؽ ِ  ٍِككك  اأَلْقكككى ا
 

 ٌْ ًِ ل َيكككك  ؼ بِّككككي َفعَّككككَيُه  اأَلّ ككككا
 

ـْ َأَكِس أي أصحوب احلدي )وؤٕئ(: ٌ ٕن مـ اقمتـك  سمٌمء صور مـ أهؾف ومَع

ـِ َموًمٍِؽ, ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَّ  ـَ اــْ سِ »:  سْم َع ِم
ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل  شإِْن َِِْ َأْهؾِ

ـْ ُهْؿ؟ ىَموَل:  ََ َْلُافُ »اهللَِّ, َم َِْ َو ـُْؼْرآِن، َأْهُؾ ا  أظمرضمف اسمـ موضمف.  شُهْؿ َأْهُؾ ا

ًُ اًمـَّبِلَّ وقمـ ا , َيُؼقُل: ؾَمِؿْع ـَ ؾَمْؿَعوَن اًْمؽاَِلِِبَّ اَس سْم ُيْمَشك », َيُؼقُل:  ًمـَّقَّ

ـَّْضَؼَرِة، َوآَُّ  ـَ َؿ ُكقا َيْعَؿُؾقَن دِِف َشْؼُدُمُف ُسقَرُة ا ي
ِْ ـْ ـِْؼَق َمِة َوَأْهؾِِف ا ََ ا ـُْؼْرآِن َيْق دِ 
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َب هَلاَُم َرؾُمقُل اهللِ شِطْؿَرانَ   َـّ سَمْعُد, ىَموَل: صمَ  , َوََضَ ََ »اَلصَمَي َأْمَثوٍل َمو َكِسقُتُف َؿَلَْنُ

، ُدَ ِْف ِن  َْ ٍ ََلَقا ْْ ـْ َص ََ ِحْزَؾ ِن ِم ٌل، َأْو َؿَلَْنُ ََ َذْ َمَا ِن، َأْو ُضْؾَا ِن َسْقَداَواِن َدْقـَُف ََ َؼ

 ََ ـْ ََل ِحّضِِف  أظمرضمف مسؾؿ. شَط

َجوقمي اًمـوس يؼول هلؿ  قىاً(:)األأظمػم وأومضؾ  :()ؤشؽ تبعقض ؾًم )ٍِ(:

ظموًمؼل وطموومظل ورازىمل,  )ؼيب(: أي رومع ؿملهنؿ ومـزًمتفؿ )فعيَّهٌ(:ىمقم, 

قمغم سمؼقي اًمـوس سمام هؿ قمؾقف مـ اًمعؾؿ و اًمعؿؾ وذًمؽ أن ىمقؿي )لي  األّاً(: 

 اإلكسون سمام حيسـ.

 ؾ َّ ادـ طّضد اـ  يف ِف مع دق ن اـعؾؿ :   

ـِ أَ  ًُ  ِِب ـَموًمٍِى َوُيـَْسُى إمَِم قَمكِمِّ سْم ـْ ؿَمْعِرِه ؾَمِؿْع ـْ ىَمْقًمِِف َوُهَق َمْشُفقٌر ِم ِم

 هَمػْمَ َواطِمٍد ُيـِْشُدُه ًَمُف:

ــوءُ  ــِؾ َأيْمَػ ــِي اًمتَّْؿثِق ــوُس ذِم ضِمَف  اًمـَّ
 

اءُ   ــــــــقَّ ُمُّ طَم ْٕ ــــــــقُهُؿ آَدٌم َوا  َأسُم
 

ــويمَِؾيٌ  ـــَْػٍس َوَأْرَواٌح ُمَش ــٌس يَم  َكْػ
 

ًْ ومِــقِفْؿ وَ   ــٌؿ ظُمؾَِؼــ  َأقْمَضــوءُ َوَأقْمُظ
 

ـْ َأْصؾِِفْؿ طَمَسـٌى  ـْ هَلُْؿ ِم  وَمنِْن َيُؽ
 

 ُيَػـــوظِمُروَن سمِـــِف وَمـــوًمطِّلُم َواعمَْـــوءُ  
 

ُـؿُ  َْهِؾ اًْمِعْؾـِؿ إهِنَّ
ِٕ  َّٓ  َمو اًْمَػْضُؾ إِ

 

ءُ   َّٓ ـِ اؾْمــَتْفَدى َأِد  قَمــغَم اهْلُــَدى عمَِــ
 

 َوىَمْدُر يُمؾِّ اْمِرٍئ َمـو يَمـوَن حُيِْســُفُ 
 

ضَمـــولِ   وَْمَعـــوِل َأؾْمـــاَمءُ  َوًمِؾرِّ ْٕ  قَمـــغَم ا
 

 َوِضدُّ يُمؾِّ اْمِرٍئ َمـو يَمـوَن َُيَْفُؾـفُ 
 

 

 

ــَداءُ   ــِؿ َأقْم ــِؾ اًْمِعْؾ َْه ِٕ ــوِهُؾقَن   َواجْلَ
 

 و اأَلْضب كاؼ ا  احَلكِعيثَ  ّ َقي ىا َقْع -6
 

ِْْؿيكككككَو و ز ِفف كككككىا   و اآلَثكككككاؼ  اىحّ 
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أي طمديٌ حلعيث(: )اإمم مـ سمعدهؿ )ّقيى(: أي مـ أؾمبوب ومضقؾتفؿ أهنؿ  

سمؿعـوه احلديٌ  قمـد يمثػم مـ  )األضباؼا(:مـفو أهنؿ كؼؾقا  :)و( رؾمقل اهلل 

طمػظ صدر أو طمػظ يمتوب  سمؾ إهنؿ طمػظقه )زففىا(: ومـفو أهنؿ  :)و(اًمعؾامء 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )هبؿ اًمديـ يمام ىمول اهلل شمعومم : ومحػظ اهللمبـًل ومعـًك 

  [9]احلجر: (ڱ ں

 اًمبدع عمو سمقـقا مـ ومسود سمدقمفؿ ىمول أسمق قمثامن اًمصوسمقينوًمذًمؽ يبغضفؿ أهؾ 

وقمالموت اًمبدع قمغم أهؾفو )(: 35قمؼقدة اًمسؾػ أصحوب احلديٌ )ص: ذم 

, أظمبور اًمـل  سموديي فموهرة, وأفمفر آيوهتؿ وقمالموهتؿ ؿمدة معوداهتؿ حلؿؾي

واطمتؼورهؿ هلؿ وشمسؿقتفؿ إيوهؿ طمشقيي وضمفؾي وفموهريي ومشبفي, اقمتؼودا مـفؿ 

أهنو سمؿعزل قمـ اًمعؾؿ, وأن اًمعؾؿ مو يؾؼقف اًمشقطون إًمقفؿ  أظمبور اًمرؾمقل  ذم

س ىمؾقهبؿ مـ كتوج قمؼقهلؿ اًمػوؾمدة, ووؾمووس صدورهؿ اعمظؾؿي, وهقاضم

اًمعوـمؾي سمؾ ؿمبففؿ اًمداطمضي اًمبوـمؾي. أوًمئؽ اًمذيـ  اخلوًمقي مـ اخلػم, وطمججفؿ

مـ مؽرم إن اهلل يػعؾ ًمعـفؿ اهلل, وملصؿفؿ وأقمؿك أسمصورهؿ. ومـ هيـ اهلل ومام ًمف 

 مو يشوء.

ىمول: ؾمؿعً احلويمؿ أسمو قمبداهلل احلوومظ يؼقل: ؾمؿعً أسمو قمكم احلسلم سمـ قمكم 

 احلوومظ يؼقل:
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ؾمؿعً ضمعػر سمـ أمحد سمـ مـوف اًمقاؾمطل يؼقل: ؾمؿعً أمحد سمـ ؾمـون  

اًمؼطوف يؼقل: ًمقس ذم اًمدكقو مبتدع إٓ وهق يبغض أهؾ احلديٌ, ومنذا اسمتدع 

 (اهـ. احلديٌ مـ ىمؾبفاًمرضمؾ كزقمً طمالوة 

 ومقدظمؾ ومقف اًمؼران  واًمسـي ومؽؾف اًمقطمل اعمـزل قمغم رؾمقل اهلل  )اىحزنيو(:

وومقف أن اًمؼران مـزل مـ   [4 ]اًمـجؿ: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :مـزل ىمول شمعومم

ومفق يمالمف همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد يمام هل قمؼقدة أهؾ اًمسـي قمـد اهلل شمعومم 

 واجلامقمي .

َجع أصمر وهق قمـد أيمثر اًمػؼفوء ىمقل  )اآلثاؼا(:ؿ أيضًو طمػظقا مـفو أهن :)و(

اًمصحوِب وومعؾف ورسمام شمعداه إمم اًمتوسمعلم ومقؼقل أصمور اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وىمد يطؾؼ 

وذح معوين " "ذح مشؽؾ أصمور" قمغم اعمرومقع يمام ومعؾ اًمطحووي ذم يمتوسمفِ 

 هو .وهمػماًمطؼمي ذم يمتوسمف  اًمســ وأصمور ومثؾف ومعؾ  "صمورأ

ـِ  وهؿ هبذا مطبؼقن أمر رؾمقل اهلل   و ومعؾف  ومػل ؾمــ أِب داود قمـ اسم

َشِضَؿُعقَن، وُيِضَؿُع مـؽؿ، وُيِضَؿُع ممـ َيِضَؿُع » قمبوس, ىمول: ىمول رؾمقُل اهلل 

 .ش ِمـُؽؿ

َكُْضَ اَُْ اْمَرًأ َسِؿَع  » وقمـ زيد سمـ صموسمً ذم مسـد أمحد ىمول رؾمقل اهلل 

ـَاِل، َؽَقَط  ـَُف، َوُرْب َمَؼ  ْ َيِْضَؿْعَف ، َؽُرْب َح ِمِؾ ؽِْؼٍف ََل ؽِْؼَف  ـْ َ  َه ، ُثْؿ َأْداَه  إَِغ َم

ـْ ُهَق َأْؽَؼُف ِمـْفُ   . شَح ِمِؾ ؽِْؼٍف إَِغ َم
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 7- ٌْ ُْْه ٌْ  و اىحَّْكِعْيِع اىحّ ْدعيِع َغُوو ٍِ  ِباىحَّإِميكككككِع اهلِل َؤْوىي كككككاُء ُٕككككك
 

دمديد اًمديـ ومنن )اىحدعيع(: أصحوب  )غوو(:يٌ أي مـ أهؾ احلد )ٍْهٌ(:

يبعٌ هلذا إمف قمغم رأس يمؾ موئي ؾمـي مـ ُيدد هلو  اًمديـ ِمو ؿموسمف مـ  اهلل شمعومم

 اعمحدصموت واعمخوًمػوت واًمبدع واجلفوٓت.

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, ومِقاَم َأقْمَؾُؿ, قَم ِك اْاُْمِة إِْن اََْ َيّْضَعُث ُلَِ »ىَموَل:   ومَع ِْ

ُد َُلَ  ِديـََف  ـْ ُُيَد   أظمرضمف أسمق داود .  شَطَ  َرْأِس ُؿؾ  ِم َئِة َسـٍَة َم

اًمسؾػ  وٓسمد ذم اعمجدد أن يؽقن مـ أهؾ اًمسـي أهؾ احلديٌ قمغم مـفٍ

 اًمصوًمح وإٓ حلصؾ اًمؾبس و اًمنم اًمعريض واكتنمت اًمبدع واضؿحؾً اًمســ.

داد مقاومؼي اًمؽتوب واًمسـي ىمقٓ وومعال واقمتؼودًا واًمس)اىحكعيع(: ومـفؿ أهؾ 

, ىمول ًمـٍمة واحلػظ و اًمؽالءةيتقٓهؿ سمو)ؤوىياء اهلل(:  أي أهؾ احلديٌ )ٌٕ(:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :اهلل شمعومم 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 . [257]اًمبؼرة:  (ڤ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وىمول شمعومم: 

  .[ 196]إقمراف: (ڀ



 

 

29 

 ):, ىمول اهلل شمعومم هدي رؾمقل اهلل  قٓيي مرشمبي رومقعي شمـول سمؿالزميؾوًم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 [ .63 -62]يقكس: (ٺ ٺ ٺ

وأول مو شمـول سمف اًمقٓيي اًمؼقوم سموًمػرض   ومبوًمصؼم واًمقؼلم شمـول اإلمومي ذم اًمديـ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, ىَموَل: ىَموَل َرؾُم  ـْ َط َدى »:  قُل اهللَِّ اًمذي أوضمبف اهلل ومَع ََْ َؾ ََّ: َم إِْن ا

َُ َطَؾْقفِ   ْ ٍء َأَحْ  إَِ ْ مِمْ  اْؽَ َ ، ِ  َوـِق   َؽَؼْد آَذْكُاُف دِ حَلْرِب، َوَم  َشَؼْرَب إَِ ْ َطّْضِدي دَِفْ

ي َوَم  َيَزاَُّ َطّْضِدي َيَاَؼْرُب إَِ ْ دِ ــَْقاؽِِؾ َحْاك ُأِحّْضُف، َؽنِ  ِْ َُ َسْؿَعُف اـْ َذا َأْحَّضّْضُاُف: ُؿـْ

ـْاِل َيْؿِف ِ َ ، َوإِْن  ـْاِل َيّْضطُِش ِ َ ، َوِرِْفَؾُف ا ي ُيّضِْقُ دِِف، َوَيَدُك ا ِْ ـْ ُك ا َيِْضَؿُع دِِف، َوَدَقَ

ـْ َرْ  ْكُف، َوَم  َشَرْدْدُت َط َْ ـِ اْسَاَع َذِِن َاُِطق
ـَلِ ـَـِل َاُْططَِقـُْف، َو ٍء َأَك  َؽ ِطُؾُف َشَرُدِدي َسَل

، َيْؽَرُك املَْقَت َوَأَك  َأْؿَرُك َمَِض َءَشفُ  ـِ ـْ َكْػِس املُْمِم  . شَط

أي أن هذا هق اًمؼقل إيمقد اًمذي ٓ ًمبس ومقف وٓ إؿمؽول ومؼد  )باىحإميع(:

 طمؼؼقا اإليامن سموهلل وذقمف وديـف وٓزمقا اًمتؼقى سمػعؾ اعملمقر وشمرك اعمحظقر.

 :  ش132ص: »ا س َ يف  اـعؼقدة اـقاسطقة:  ؾ َّ شقح

ـْ عمََّو َأظْمؼَمَ ) 
ُل َطَ  َثَ ٍث َوَسّْضِعَع ؽِْرَؾًة: ُؿُؾَف  يِف اــْ ِر »:  ًَمؽِ َأْن ُأْمَاُف َسَاْػَ ِ

َطةُ  ََ ََْ  . شإَِْل َواِحَدًة: َوِهَل ا

ُف ىَموَل:   قَمـُْف َأكَّ
ٌٍ ـْ َؿ َن طَ »َوذِم طَمِدي : َصوَر  شَ  ِمْثِؾ َم  َأَك  َطَؾْقِف َوَأَْلَح ِي ُهْؿ َم

ْقِب ُهْؿ  ـْ اًمشَّ ؾْماَلِم اعمَْْحِض اخْلَوًمِِص قَم ُؽقَن سمِوإْلِ ـَِّي َواجْلاََمقَميِ »اعمَُْتَؿسِّ  . شَأْهُؾ اًمسُّ

وحِلُقنَ  َوؽِقِفُؿ: َفَداُء, َواًمصَّ يُؼقَن, َواًمشُّ دِّ  .اًمصِّ
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ضَمك.َأقْماَلُم اهْلَُدى, وَ  َوِمـُْفْؿ:   َمَصوسمِقُح اًمدُّ

 ُأوًُمقا اعمَْـَوىِمِى اعمَْْلصُمقَرِة, َواًْمَػَضوِئِؾ اعمَْْذيُمقَرِة.

سَْمَداُل. َوؽِقِفُؿ: ْٕ  (1)ا

ـَ َأَْجََع اعمُْْسؾُِؿقَن قَمغَم  ِهَداَيتِِفْؿ َوِدَراَيتِِفْؿ.َوِمـُْفُؿ:  ِذي ُي: اًمَّ َِئؿَّ ْٕ  ا

وِئَػُي اعمَْـُْصقَرُة, اًمَّ  ـَ ىَموَل ومِقِفُؿ اًمـَّبِلُّ َوُهُؿ اًمطَّ ـْ ُأْماِل »:  ِذي ََل َشَزاَُّ َص ئَِػٌة ِم

 ََ ْؿ، َحْاك َشُؼق َُلُ َْ ََ ـْ  ـََػُفْؿ َوََل َم  ََ ـْ  ُهْؿ َم : ََل َيُُضُ ـَ ؼ  َض ِهِري َطَ  احْلَ

 اهـ.(شاـِْض َطةُ 

 

8- ٌْ ُٕ  اأَلْضب كاؼِ  ِفي ص رَّ َقْع ـ ُهىُؼ
 

 ٌْ ُٕ ّ ْصكككُؽ اآلَثككاِؼ ِفككي خ ككاَء َقككْع و   
 

)قع صر يف األضباؼ(: قمغم همػمهؿ أهؾ احلديٌ  أي قمؾق)ـهىؼٌٕ(:  ويمون

وقمـ اًمسؾػ اًمؽرام  سمؾ اًمصحقحي اًمثوسمتي قمـ رؾمقل اهلل قد أي ضموء ذم إؾموك

يعؾؿ ذًمؽ مـ ـموًمع يمتى أهؾ احلديٌ مثؾ ذف أصحوب  احلديٌ ًمؾخطقى 

ًُ َرؾُمقَل اهلِل   ذم سمقون فمفقرهؿ طمديٌ ُمَعوِوَيي ومـ أؿمفر مو روي : ؾَمِؿْع

ْؿ َأْو »َيُؼقُل:   َُلُ َْ ََ ـْ  ُهْؿ َم ـْ ُأْماِل َؾ ئَِؿًة دَِلْمِر اَِ، ََل َيُُضُ َػٌة ِم
ََل َشَزاَُّ َص ئِ

ـََػُفْؿ، َحْاك َيْلِِتَ َأْمُر اَِ َوُهْؿ َض ِهُروَن َطَ  اــْ سِ   متػؼ قمؾقف . شََ 

ـَ قَمْبِد اهللِ ًُ اًمـَّبِلَّ   وقمـ ضَموسمَِر  سْم ََل َشَزاَُّ َص ئَِػٌة »َيُؼقُل:  َيُؼقُل: ؾَمِؿْع

ـِْؼَق َمةِ  َِ ا ـَ إَِغ َيْق ؼ  َض ِهِري ـْ ُأْماِل ُيَؼ شُِؾقَن َطَ  احْلَ ـُ َمْرَيَؿ »، َؾ ََّ: شِم َؽَقـِْزَُّ ِطقَِضك اْد

                                                           

إسمدال مصطؾح صقذم, يؼصدون أهنؿ يتٍمومقن ذم اًمعوَل, ويمون إومم شمريمف, ومع ذًمؽ   (1)

 ظف .يريد هبؿ ؿمقخ اإلؾمالم أي يبدل سمعضفؿ سمعضًو ذم كؼؾ اًمديـ وطمػ
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ـَـَ ، َؽَقُؼقَُّ: ََل، إِنْ    ُهْؿ: َشَع ََّ ََلؾ   ُْ َدْعَضُؽْؿ َطَ  َدْعٍض ُأَمَراُء  ، َؽَقُؼقَُّ َأِم

ِك اْاُْمةَ  ِْ  . أظمرضمف مسؾؿ شَشْؽِرَمَة اَِ َه

ويستؿر فمفقرهؿ إمم أن يؼوشمؾقا اعمسقح اًمدضمول سمؾ ويـزل قمقسك قمؾقف اًمسالم 

ـِ طُمَصلْمٍ  ـْ قِمْؿَراَن سْم ـْ ُأْماِل ُيَؼ شِؾُ »ىَموَل:  َأنَّ اًمـَّبِلَّ ا قَم قَن َطَ  ََل َشَزاَُّ َص ئَِػٌة ِم

ـْ َك َوَأُهْؿ َحْاك ُيَؼ شَِؾ  ـَ َطَ  َم ؼ  َض ِهِري ُرُهُؿ املَِِْضقَح احْلَ َِ  أظمرضمف مسؾؿ .  شاـْدِْف ََّ آ

أي كؼؾ )قع صر يف االثاؼ(: قمغم مـ ظموًمػفؿ )ّصؽٌٕ(: أيضًو  :)و(

ل إذ أهنؿ اًمطوئػي اعمـصقرة واًمػرىمي اًمـوضمقي ومفسموٕؾموكقد اًمصحقحي سموٕصمور اًمثوسمتي 

 ـموئػي مـصقرة قمغم مـ ظموًمػفو وكوضمقي مـ اًمبدع واعمحدصموت. 

 : [ذح َلحقح مِضؾؿ]يف   ؾ َّ اــقوي

ـُ طَمـَْبٍؾ:  إِْن ََلْ  وأمو هذه اًمطوئػي ومؼول اًمبخوري هؿ أهؾ اًمعؾؿ)  وىمول َأمْحَُد سْم

ـْ ُهْؿ ىَموَل اًْمَؼوِِض قِمَقوٌض إِكَّ   وَماَل َأْدِري َم
ٌِ اَم َأَراَد َأمْحَُد َأْهَؾ َيُؽقُكقا َأْهَؾ احْلَِدي

وِئَػَي  َتِؿُؾ َأنَّ َهِذِه اًمطَّ ًُ َوحَيْ  ىُمْؾ
ٌِ ـْ َيْعَتِؼُد َمْذَهَى َأْهِؾ احْلَِدي ـَِّي َواجْلَاَمقَمِي َوَم اًمسُّ

ىَمٌي سَملْمَ َأْكَقاِع اعمُْْمِمـلَِم ِمـُْفْؿ ؿُمْجَعوٌن ُمَؼوشمُِؾقَن َوِمـُْفْؿ وُمَؼَفوُء َوِمـُْفْؿ حُمَ  صُمقَن ُمَػرَّ دِّ

ـَ  ـِ اعمُْـَْؽِر َوِمـُْفْؿ َأْهُؾ َأْكَقاٍع ُأظْمَرى ِم وٌد َوآِمُروَن سمِوعمَْْعُروَف َوَكوُهقَن قَم َوِمـُْفْؿ ُزهَّ

َْرِض َوذِم  ْٕ ىِملَم ذِم َأىْمَطوِر ا َٓ َيْؾَزُم َأْن َيُؽقُكقا جُمَْتَؿِعلَم سَمْؾ ىَمْد َيُؽقُكقَن ُمَتَػرِّ اخْلػَْمِ َو

ـِ َهَذا احْلَ  ـْ َزَم ٌِ ُمْعِجَزٌة فَموِهَرٌة وَمنِنَّ َهَذا اًْمَقْصَػ َمو َزاَل سمَِحْؿِد اهللَِّ شَمَعومَم ِم ِدي

َٓ َيَزاُل طَمتَّك َيْليِتَ َأْمُر اهللَِّ اعمَْْذيُمقُر ذِم  اًمـَّبِلِّ  َن َو ْٔ ٌِ إمَِم ا  اهـ. (احْلَِدي

 

9- ٌُ ُٕ ِْ احَلْشكِؽ ِفي ُقْقي ا َِّبْي ز ىِض ٍِ ٌٌ ّ ْهككٌؽ  اى ْٕككى  ل ِفككي  ادَلْشكككؽ ِ  ض ْيككُؽ و 
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أي ُيسؼك أهؾ احلديٌ ظموصي يمام  )ققيإٌ(:أن  ومـ ؽض ئؾ أهؾ احلديث:

يقم  اًمؼقومي ذم أرض اعمحنم )يف احلشؽ(: هق ؾمؼقو مـ ؿموء اهلل مـ اعمسؾؿلم 

:  ؾمؿل سمذًمؽ ٕن اًمـوس حينمون وُيؿعقن ومقف إمم رهبؿ ومعـ قَموِئَشَي  ًْ ىَموًم

وَن ُحَػ ًة، ُطَراًة، ُؼْرَلُدْ »:  َرؾَمقُل اهلل ىَموَل  : َيو ش ًَػُ ًُ ًْ قَموِئَشُي: وَمُؼْؾ , ىَموًَم

ضَموُل َواًمـَِّسوُء َيـُْظُر سَمْعُضُفؿ إمَم سَمْعض؟ وَمَؼوَل:  ـْ أن »َرؾُمقَل اهلل! اًمرِّ ااَْمُر أَشُد ِم

 ُِ  متػؼ قمؾقف. شُُيِْؿفؿ َذا

ًمؽـ هذا احلقض اًمعظقؿ يمرامي  احلقض جمؿع اعموء, )ٍِ زىض اىْيب(: 

ـْ 2443وهق مـ ظمصوئصف, وأمو مو أظمرضمف اًمؽممذي) ًمؾـبل  , قَم ـِ ـِ احلََس ( قَم

ْؿ َأْؿَثُر »:  ؾَمُؿَرَة, ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  إِْن ـُِؽؾ  َكّضَِل َحْقً   َوإَِْنُْؿ َيَاَّض َهْقَن َأُُيُ

 . شَأْؿَثَرُهْؿ َواِرَدةً  َواِرَدًة، َوإِِن  َأْرُِفق َأْن َأُؿقنَ 

 ؽؼد ؾ َّ اـ مْي طؼّضف: 

ـِ  ٌَ قَم ـُ قَمْبِد اعمَْؾِِؽ, َهَذا احَلِدي ٌُ سْم ٌٌ هَمِريٌى َوىَمْد َرَوى إؿَْمَع َهَذا طَمِدي

ـِ اًمـَّبِلِّ  , قَم ـِ ـْ ؾَمُؿَرَة َوُهَق َأَصحُّ  احلََس  . اهـُمْرؾَماًل َوََلْ َيْذيُمْر ومِقِف قَم

 اعمراؾمقؾ. ومراؾمقؾ احلسـ مـ أضعػ 

 :سمعـقان اً ً مـفو ضمزءعَ بِ وىمد ضموء ذم وصػ احلقض أطموديٌ يمثػمة ـمُ 

َجعً مـفو صمامكلم طمديثًو,  يرس اهلل زم أن , وىمد(ذم احلقض :)مرويوت سمؼل سمـ خمؾد 

 مـفو:  
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َذاَت َيْقٍم سَملْمَ َأفْمُفِرَكو إِْذ َأهْمَػك  سَمْقـَو َرؾُمقُل اهللِ »طمديٌ َأَكٍس, ىَموَل:  -1 

اًم, وَمُؼْؾـَو: َمو َأْضَحَؽَؽ َيو َرؾُمقَل اهللِ ىَموَل: إهِْمَػوءَ  َْ َطَظْ »ًة صُمؿَّ َروَمَع َرْأؾَمُف ُمَتَبسِّ ـَ ُأْكِز

ـِ اـْرِحقؿِ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) آكًِػ  ُسقَرٌة َؽَؼَرَأ: دِِْضِؿ اَِ اـْرَْحَ

[ صُمؿَّ ىَموَل: 3-1]اًمؽقصمر:  (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ـَْؽْقَثرُ » ،  َؽنِْكُف ََنٌْر َوَطَدكِقِف َري  شع غ »وَمُؼْؾـَو اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾُؿ, ىَموَل:  ش؟َأَشْدُروَن َم  ا

، َؽُقْخَاَؾ  َِ ـِْؼَق َمِة، آكَِقُاُف َطَدُد اــُُجق ََ ا ، ُهَق َحْقٌ  َشِرُد َطَؾْقِف ُأْماِل َيْق ٌْ
ٌ َؿثِ ْْ ََ  َطَؾْقِف 

، إِ   ـَْعّْضُد ِمـُْفْؿ، َؽَلُؾقَُّ: َرب  َُ ا َْ َدْعَد ـْ ُأْماِل َؽَقُؼقَُّ: َم  َشْدِري َم  َأْحَدَث  ش ْكُف ِم

ـُ طُمْجٍر, ذِم طَمِديثِِف: سَملْمَ َأفْمُفِرَكو ذِم اعْمَْسِجِد. َوىَموَل:  َُ »َزاَد اسْم رواه  شَم  َأْحَدَث َدْعَد

 مسؾؿ 

ـِ ؾَمْعٍد, ىَموَل: ىَموَل اًمـَّبِلُّ  -2 ـْ ؾَمْفِؾ سْم َطَ  احَلْقِ ،  إِِن  َؽَرُصُؽؿْ »:  وقَم

ٌَ َأْطِرُؽُفْؿ  َدْن َطَظْ َأْؾَقا
ِ َْ ـَ ْ َيْظَؿْل َأَدًدا،  َب َ  ـْ َذِ َب، َوَم ـْ َمْر َطَظْ َذِ َم

 متػؼ قمؾقف . شَوَيْعِرُؽقِِن، ُثْؿ ُُيَ َُّ َدْقـِل َوَدْقـَُفؿْ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  -3 ـْ إِْن َحْقِِض »ىَموَل:  وقَم ـْ َأْيَؾَة ِم َأْدَعُد ِم

ـْ َطَدِد  ، َوَ كَِقُاُف َأْؿَثُر ِم ـِ ـَْعَِضِؾ دِ ـْؾَّض ـَ ا ـَ اـْثْؾِج، َوَأْحَ  ِم َق َأَشُد َدَق ً   ِم َطَدٍن َُلُ

ـْ َحْقِ فِ  ََ َيُصُد اـْرُِفُؾ إِدَِؾ اــْ ِس َط َِ َوإِِن  َاََُلُد اــْ َس َطـُْف، َؿ ا: َيو ىَموًُمق شاــُُجق

ـَ اْاَُمِؿ َشِرُدوَن َطَظْ »َرؾُمقَل اهللِ َأشَمْعِروُمـَو َيْقَمِئٍذ؟ ىَموَل:  َْ ِاََحٍد ِم ـَْقَِض  ََ ـَُؽْؿ ِسق َكَعْؿ 

ـُْقُ قءِ  ـْ َأَثِر ا ا، ُوَْجؾَِع ِم  رواه مسؾؿ . شُؼر 
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ـِ اًْمَعوِص: ىَموَل َرؾُمقُل اهلِل  -4  ـُ قَمْؿِرو سْم ُة َح »:  وقمـ قَمْبُد اهللِ سْم َْ ْقِِض َمِِض

ـَ املِِْْضِؽ، َوؿِقَزاُكُف  ـَْقِرِل، َوِرُُيُف َأْصَقُ  ِم ـَ ا َشْفٍر، َوَزَواَي ُك َسَقاٌء، َوَم ُؤُك َأْدَقُض ِم

َب ِمـُْف َؽَ  َيْظَؿُل َدْعَدُك َأَدًدا ـْ َذِ ِء، َؽَؿ ََ َِ اـِْض  رواه مسؾؿ . شَؿـُُجق

:   قمـ اًمـبل أِب هريرة  أكف مقضمقد أن ومعـ ومـ طؼقدة أهؾ اـِضـة:

ي َطَ  َحْقِِض » ـِْة، َوِمـَْ ِ ََ ـْ ِرَي ِ  ا ي َرْوَ ٌة ِم  متػؼ قمؾقف. شَم  َدْعَ َدْقاِل َوِمـَْ ِ

ـِ قَموِمر  -5 ـْ قُمْؼَبَي سْم ظَمرج َيْقًمو وَمَصغمَّ قَمغَم َأْهِؾ  َأنَّ َرؾُمقَل اهلِل  وقَم

, صُمؿَّ 
ًِ
َف إمَِم اعمِْـؼَْمِ وَمَؼوَل: ُأطُمٍد َصاَلشَمُف قَمغَم اعمَْقِّ ـَُؽْؿ، َوَأَك  َشِفقٌد »اْكٍَمَ إِِن  َؽَرٌ  

ـِ  َزائِ ََ َُ َمَػ شِقَح  َِ َاَْكُظُر إَِغ َحْقِِض اْ َن، َوإِِن  َؾْد ُأْططِق َطَؾْقُؽْؿ، َوإِِن  َوا

َُ َطَؾقْ   ََ ، َواَِ َم  َأ ـْ اْاَْرِ ، َأْو َمَػ شِقَح اْاَْرِ ، َوإِِن 
ـَؽِ ُؿقا َدْعِدي، َو ُؽْؿ َأْن ُشْػِ

َُ َطَؾْقُؽْؿ َأْن َشَاـَ َؽُِضقا ؽِقَف   ََ  أظمرضمف مسؾؿ  . شَأ

إؿمورة إمم هنر اًمؽقصمر اًمذي يؿد مـف )هنؽ لفيٌ(:  ومـ ظمصوئصف أكف:

 احلقض يمام شمؼدم. 

 ٕن مـ ذب مـف ٓ يظؿل سمعدهو, يمام شمؼدم .)ضًن ادلشؽ (: احلقض  )وٕى(:

 

ًِ  َقى اِلكع   و ظ كُمىا  َقْع -11  اىُمي كى
 

ًِ ش ككككؽ ُ  ِبْغ  ًِ اىُمي ككككى  ِبككككادَلْمي ى
 

أي أؾمس,  )قىالع(: أي قمؾامء أهؾ احلديٌ)وظمىا(: ًمؾتحؼقؼ  )قع(:

أي  )اىميىً(:وموًمؼوقمدة هل اًمتل يبـك قمؾقفو همػمهو ومفل إؾموس مـ يمؾ رء 

 قمؾؿ احلديٌ .
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أي مو شمدل قمؾقفو وشمرؿمد  (:بادلميىً)أي يمؾ قمؾؿ  (:اىميىً)مـزًمي  (:بغ شؽ ) 

ويعرف سمام  اهلل شمعوممإًمقف وهلذا يمون قمؾؿ اًمتقطمقد أذف اًمعؾقم ٕكف يدل إمم طمؼ 

 ًمف شمعومم.

وهؽذا قمؾؿ احلديٌ مـزًمتف رومقعي عمو ومقف مـ افمفور اًمديـ قمغم طمؼقؼتف اًمتل أكزًمف 

وىمد ذب أهؾ احلديٌ قمـ اًمديـ مـ  اهلل هبو ويرؿمد إمم ؾمـي رؾمقل اهلل 

 دقمي واًمزكودىمي واعمـوومؼلم واًمؽوومريـ .اعمبت

   ؽؼديَ ؾقؾ :

 رـي قمغم اعمـوسمــاًمزكودىم ىـطــخل ًمـــقٓ أهــؾ اعمحــوسمــر 

 

11- ٌْ ََْيَة ُِٕعْيث  و اْلَي  اَىكإْبىا ِ  ُخ
 

ٕ ا بغ  ِْ ّ ككْىٌق ق ككْؽُظ ْ ككاِ  ٍِكك  اإلْؼ
 

و هـو هدايي دقموء سموهلدايي امم ؾمبقؾ اخلػم واعمراد هب  )ٕعيث(:شمعؾؿ  )اليٌ(:

اهلل قمغم مـ ؿموء مـ قمبوده ومفق شمعومم هيدي مـ يشوء ومضال  يُ ـَّ اًمتقومقؼ اًمتل هل مِ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )  قمدٓ:ويضؾ مـ يشوء 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[33: ]اًمرقمد(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ٹ ) :  كبقف قمـ  شمعومم اهلل واإلرؿمود ىمولوشمليت اهلدايي سمؿعـك اًمدًٓمي   

 .[52]اًمشقرى: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

اعمراد هبو هـو أسمقاب قمؾؿ )األبىا (: اًمٌمء وهل يمؾقتف ومفامشمف  )مجية(: 

 مصطؾح احلديٌ.
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اًمتقؾمع اًمذي رسمام )ّىق ٍِ اإلؼْا (: مع اًمتطقيؾ ذيمرهو  )بغ قؽظٕا(: 

 يؽقن همػم مرِِض, ٓؾمقام ًمؾطوًمى اعمبتدئ .

ٕ ا -12  اْضِحص كاؼِ  ٍ كك   ًَكا ّ ْف َؤْغم ُؽ
 

ُٔ ِبْغ  َّككك ِْكككْي ِب ِِ ُيْغ  اإلْمَثكككاِؼ ل ككك
 

أي مـ همػم )ٍك اضحصاؼ(: ؿمعرًا  )ّفَا(:أي أكقاع قمؾؿ احلديٌ  )ؤغمؽٕا(:

  .شمطقيؾ

)لِ اإلمثاؼ(:  يؽػل )يغين(:هذا آظمتصور ذم هذه اعمـظقمي  )بغ ؤّٔ(:

أراد هبذه اعمـظقمي أن اًمتطقيؾ سمذيمر إكقاع واًمتؼسقامت وهبذا شمعؾؿ أن اعممًمػ 

شمؽقن مؼدمي ذم هذا اًمبوب, يستػقد مـفو اعمبتدئ, ورسمام شمؽقن شمذيمػمًا ومراضمعي 

 ًمؾؿـتفل .

 واهلل ادلىفق بىل اىصىا  وبىئ ادلؽخك وادلأ 
 

 تؼريف ػهى احلسيث

13- ُٓ ٌٌ و ز ككعُّ  اىككؽَّاِوْ  ِبس ككاِه ِلْيكك
 

 ق كككاِوْ  ِبه كككَػا  ّ ٍ كككْؽِو و ز كككاِه 
 

هق اًمعؾؿ سمحول )ليٌ حباه اىؽاو (: شمعريػ قمؾؿ احلديٌ أي  )وزعٓ(:

 كوىمؾ احلديٌ  مـ طمقٌ اًمضبط  وآشمؼون واًمعداًمي .

)هبػا وهل اعمتقن اعمـؼقًمي إًمقـو مـ طمقٌ اًمؼبقل واًمرد,  )وزاه ٍؽو (:

أي سملم ـمرذم اًمتعريػ إذا أن مدار حلديٌ ىمبقٓ وردا يعقد إمم هذيـ قاو (: 

 إمريـ: 

 واة وكؼؾي احلديٌ .معرومي طمول اًمر -1

 معرومي طمول ومعوين اعمتقن اًمتل شمـؼؾ إؾموكقد. -2
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 وٍِ جقكيَات ليٌ احلعيث: 

 وهق معرومي معوين وأًمػوظ, وشمػسػم وأطمؽوم اعمتقن.طؾؿ اـرواية:  

هق معرومي رضمول وطمول اإلؾمـود مـ طمقٌ آشمصول وآكؼطوع, وطؾؿ اـدراية: 

 يت.ومـ طمقٌ اًمقصؾ واإلرؾمول إمم همػم ذًمؽ يمام ؾمقل

 

 ادلقعٍة, وباهلل اىحىفيق .ٍِ هبػا ؤمىُ قع اّحهيث 
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 يصغهحبد تتؼهك حبكى االحبزيث: 

عمو ذيمر اعمصـػ اعمؼدمي ومو يتعؾؼ هبو  مـ سمقون ومضؾ أهؾ احلديٌ ومـزًمي هذا 

اًمعؾؿ ذع ذم سمقون مو يتعؾؼ سملسمقاب قمؾؿ احلديٌ وؾمقؽقن شمرشمقبفو يمام شمرى إن 

ؾ  معف طمػظفو وومفؿ أسمقاهبو وذًمؽ أن اعمصـػ ىمد ؿموء اهلل قمغم ؾمقوىمي سمديعي يسف

اؾمتػود ِمـ ؾمبؼف ذم هذا اعمضامر وإين ٕرضمق أن شمؽقن  ؾمؾقؿف مـ آكتؼود مع أمـ 

 اًمسالمي مـ اخلطل.

 ومع ذـؽ أؾقَّ م  ؾ ـف احلريري:  

 ومجؾ مـ ٓ قمقى ومقف وقمال       وإن دمد قمقبو ومسد اخلؾال 

 اـعؼقدة: وؾد ؾؾَ يف املـظقمة اـزطؽرية يف 

 وموًمعذر أسمديف ًمضعػ قمؾؿل      وإن دمد قمقبًو أظمل ذم كظؿل 

 تمسيى احلسيث يٍ حيث انمجىل وانرز

ٍُه ا-14 ِْٕو َقىِه ِفي َؤْقك ا ِِ  َؤ  ْ  اىكُّك
 

ِْ َثَياَثككككٌة  ِِ َفس قَِّقكككك  و اْقككككح ِب
 

َّ اىصَّككِسيُر َؤوَّى ه ككا-15 ُِ ث كك  احَلك كك
 

ٕ كككا ظ كككِميف ه ا  ُْى ٍ ْؽُظوُظ  اَفكككَإْجِق
 

أي قمـد أهؾف وملهؾ )يف قىه ؤٕو اىكِْ(: أي أىمسوم احلديٌ  )ؤقكاٍها(:

 اًمٌمء هؿ اعمعتـقن سمف.

 اًمطريؼي ذم اخلػم واًمنم.  واـِضـة يف اـؾغة:
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  ."وًمؽؾ ىمقم ؾمـي وإمومفو" وؾد ؾ َّ اــ ضؿ:  

اًمؼقًمقي واًمػعؾقي وآقمتؼوديي  ـمالق ـمريؼي رؾمقل اهلل وهل قمـد اإل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):  شمعومم عقـوت ىمول اهللواًمتؿسؽ هبو مـ اعمت

 . [ 31]آل قمؿران:  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )  وؾ َّ شع غ:

  . [ 63]اًمـقر:  (ڳ ڳ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) وؾ َّ شع غ: 

 [ .65]اًمـسوء:  (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) وؾ َّ شع غ: 

 [.7: ]احلنم (ے ے ۓ

ـِ ؾَموِرَيي  َيْقًمو سَمْعَد  ىَموَل: َوقَمَظـَو َرؾُمقُل اهلِل  وذم طمديٌ ِاًمِعْرسَموِض سْم

ًْ ِمـَْفو اًمُؼُؾقُب, وَمَؼوَل َرضُمٌؾ:  ًْ ِمـَْفو اًمُعُققُن َوَوضِمَؾ َصاَلِة اًمَغَداِة َمْققِمَظًي سَمؾِقَغًي َذَروَم

ٍع وَماَمَذا شَمْعَفدُ  ُأوَِلقُؽْؿ دَِاْؼَقى اَِ »إًَِمْقـَو َيو َرؾُمقَل اهللِ؟ ىَموَل:  إِنَّ َهِذِه َمْققِمَظُي ُمَقدِّ

ا،  ًْ
اَِ ًؽ  َؿثِ َْ ـْ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َيَرى ا ، َؽنِْكُف َم َواـِْضْؿِع َواـْط َطِة، َوإِْن َطّْضٌد َحَّضِفٌّ

َُ َذـَِؽ  ـْ َأْدَر ـٌَة َؽَؿ ِمـُْؽْؿ َؽَعَؾْقِف دُِِضـْاِل َوُسـِْة َوإِْي ُؿْؿ َوُوَْدَث ِت ااُُمقِر َؽنَِْنَ  َ َ 

 ِْ َع، َطُضقا َطَؾْقَف  دِ ــَْقاِِف ـَ املَْْفِدي   أظمرضمف اًمؽممذي . شاُ َؾَػ ِء اـْراِشِدي

  :وم  أحِضـ م  ؾ ـف أدق طؿرو اـداِن



 4٠ 

 ـيـؿ اًمسـن صمرآــمريؼفو اًمؼ       يـ ـمريؼ اجلـي شمدري أظمل أ 

 ـعؼقدة: وؾؾَ يف املـظقمة اـزطؽرية يف ا

 ـيـؿ اًمسـرآن صمـف اًمؼـإذ أك      واؾمؾؽ هديً ًمطريؼ اجلـي 

 أىمسوم  ويؿؽـ أن شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم قمغم مو يليت إن ؿموء اهلل شمعومم . )ثالثة(:

ومعؾ أمر سمؿعـك طمؼؼ هذا اًمتؼسقؿ, ومفق ىمقل أهؾ احلديٌ ىموـمبي  )فسققِ(:

 )اىصسير(:إىمسوم  أول هذه )ؤوذلا(:ومعؾ أمر سمؿعـك وشمبلم مو ومقف  )واقحنب(:

 وهق ذم اًمؾغي اًمسؾقؿ ضد اًمسؼقؿ وىمدم ًمعؾقه وؾمقليت شمعريػف .

 هق اًمؼسؿ اًمثوين مـ أىمسوم احلديٌ. )مث احلكِ(:

ذم اًمؾغي اًمسؼقؿ ضد اًمسؾقؿ وهق اًمؼسؿ اًمثوًمٌ مـ أىمسوم قمؾؿ  )ظميفها(: 

ؼسؿ أي أن هذا اًم)ٍؽظوظٕا(: احلديٌ, وهق أىمسوم يمثػمة, وؾمقليت سمقون أكقاقمف, 

قمـد أهؾف امم مؼبقل ويدظمؾ ومقف  أن احلديٌ يـؼسؿيسؿك سموعمردود ومعؾؿ هبذا 

اًمصحقح واحلسـ ومردود وهق اًمضعقػ سملىمسومف اًمؽثػمة اًمتل يليت سمقون أؿمفرهو 

 إن ؿموء اهلل.

 :وؾد ؾ َّ اـّضقؼقِن   

 ومفق اًمضعقػ  وهق أىمسوم يمثر        ويمؾام قمـ رشمبتي احلسـ ىمٍم 

 اًمذي ىمرره اسمـ اًمصالح ذم مؼدمي قمؾقم احلديٌ .واًمتؼسقؿ اعمذيمقر هق 

 : ؽؼ َّ وؾد سّضؼف ا ط ي حقث ؾ َّ يف مؼدمة مع   اـِضــ  

صمؿ اقمؾؿقا أن احلديٌ قمـد أهؾف قمغم صمالصمي أىمسوم: طمديٌ صحقح  وطمديٌ )

 اهـ (طمسـ وطمديٌ ؾمؼقؿ 
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 أي هذا اًمػـ سموحلػظ واًمضبط واًمػفؿ ومنن اشمؼون اًمعؾؿ مـ اعمتعقـوت )ؽلشؼـقا(: 

 قمغم ـموًمى اًمعؾؿ.
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 احلسيث انصحيح  

ِٔ  ص ِسيُسه ا-16  ٍُحَِّصكوْ  ل كْعهٌ  ي ْؽِويك
 

 ًُ َ ككا ٍْح ِثككْو ؤ ض ككيَّ ي ككا ظ ككْبٍػ ج   َفا
 

17-ُْ ِ   و ز اِغؼ   ِٔكككككك ِفي اىشُّكػ وغِ  ٍِك
 

ِٔ َقكككككاِظذ  اْلِحَيكككككاه  َؤوْ   ُيْيِغيككككك
 

 وأوَّ هْك ااؾِض َ هق اـصحقح ؽؼ َّ يف دق كف:

صوطمى  )لعه(:يـؼؾف,  )يؽوئ(:اًمصحقح  يػ احلديٌأي شمعر )صسيسها(:

ىمؾ اًمبوًمغ اًمسوَل مـ أؾمبوب اًمػسؼ وظمقارم  اعمروءة, ويليت وقمداًمي وهق اعمسؾؿ اًمع

 سمقون مو شمعرف سمف اًمعداًمي ذم مقـمـف إن ؿموء اهلل شمعومم .

  ظمرج سمف اًمؽوومر  . ؽؼقَّ املِضؾؿ:

 ظمرج سمف اعمجـقن . وؾقـف اـع ؾؾ:

 اًمصبل . ظمرج سمف وؾقـف اـّض ـغ:

ظمرج سمف اًمػوؾمؼ واعمجفقل إذ  وؾقـف اـِض   مـ أسّض ب اـػِضؼ وَقارَ املروءة:

 أكف ًمقس سمعدل .

أي سمروايي اًمعدل قمـ اًمعدل مـ همػم اكؼطوع ومخرج سمؼقًمـو متصؾ  )ٍحصو(:

اعمـؼطع سملكقاقمف وهل اعمرؾمؾ واعمعؾؼ واعمـؼطع واعمعضؾ واعمدًمس واعمرؾمؾ اخلػل 

 ؿموء اهلل .   وؾمقليت شمعريػفو ىمريبو إن 

 أي يمومؾ احلػظ وآشمؼون عمو روى مـ إطموديٌ . )متاً ظبػ(: 

 واىعبػ يْقكٌ بىل قكٌَن:
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وهق أن يثبً مو ؾمؿعف سمحقٌ يتؿؽـ مـ اؾمتحضوره متك  ااوَّ  ّضط َلدر:  

 ؿموء .

 وهق أن حيػظ يمتوسمف ويصقكف طمتك يمدي مـف . اـث ِن  ّضط ؿا ب:

 ًمثؼي .ويسؿك اًمعدل اًمضوسمط قمـد اعمحدصملم سمو

مو ىمقد ىمبؾ مـ اًمنموط ذم هذا اًمـقع مـ  )فاٍحثو(:شمصغػم أظمل  )يا ؤضيَّ(: 

 أكقاع احلديٌ.

وهق خموًمػي  )اىشػوغ فئ(:أي يمـ قمغم طمذر واكتبف مـ دظمقل  )وزاغؼُ(:

 اعمؼبقل عمـ هق أومم مـف قمددا أو طمػظو وؾمقليت أن ؿموء اهلل.

 )جيغئ(:اًمؼودطمي اًمتل واطمذر يمذًمؽ مـ وضمقد اًمعؾي   )ؤو الحاله قاظذ(:

وشممدي إمم رده ومخرج سمف اًمعؾي همػم اًمؼودطمي, يموًمؽمدد سملم صمؼتلم أو سملم صحوسمقلم, 

 واهلل اعمقومؼ .
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 شروط احلسيث انصحيح    

 ؽاؾخص مم  شؼدَ أن ذو  احلديث اـصحقح يـؼِضؿ إغ ؾِضؿع:

 ااوَّ: اـػو  ا ُي دقة .

 وهل: ك حيؽؿ سمصحتف,وهل صمالصمي ذوط ُيى أن شمتقومر ذم احلديٌ طمت

  قمداًمي اًمرواة . -1

 اشمصول اًمسـد . -2

 ضبط اًمرواة . -3

 اـػو  اـِضؾّضقة: :اـث ِن

 وهل:ؿ سمصحتف, ؽو ذم احلديٌ طمتك حيوهل اًمنموط اًمتل ُيى اكتػوؤه

 اًمسالمي مـ اًمشذوذ, وهق اعمخوًمػي .-1

 اًمسالمي مـ اًمعؾي اًمؼودطمي ذم صحتف .-2

  ح:شعريػ احلديث اـصحقح يف اَلَلط

هق احلديٌ اعمسـد اًمذي اشمصؾ اؾمـوده سمـؼؾ اًمعدل ) طرؽف ادـ اـص ح دؼقـف:

 اهـ (مم مـتفوه وَل يؽـ ؿموذا وٓ معؾالقمـ اًمعدل اًمضوسمط إ اًمضوسمط

وظمؼم أطمود سمـؼؾ قمدل شموم  اًمضبط ) يف كخّضة اـػؽر: وؾ َّ احل ؽظ ادـ حجر 

 . (اهـمتصؾ اًمسـد همػم معؾؾ وٓ ؿموذ  هق اًمصحقح ًمذاشمف

وأمو مو  ،هق ا م َ أدق طّضد اَ اـّضخ ريوأوَّ مـ َلـػ يف اـصحقح املجرد: 

, ومفذا ىمبؾ شمصـقػ (مو حتً أديؿ اًمسامء أصح مـ مقـمل موًمؽضموء قمـ اًمشوومعل: )

 ي .اإلموم اًمبخور
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 يراتت احلسيث انصحيح  

 ومراش  احلديث اـصحقح طـد أهؾ اـعؾؿ سّضعة:

أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ  وهق مو اشمػؼ قمؾقف آموم املاػؼ طؾقف -1

اجلومع اًمصحقح »صوطمى يمتوب  شهـ256»إسمراهقؿ اًمبخوري اجلعػل اعمتقذم 

 . شوؾمــف وأيومف اعمسـد اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل 

سمـ احلسلم مسؾؿ ويمتوسمف أصح يمتوب مصـػ قمغم اإلـمالق, واإلموم أسمق 

اًمصحقح و يمتوسمف صموين صوطمى  شهـ261»احلجوج اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري اعمتقذم 

 أطمد اًمؽتى اعمصـػي وىمد شمؾؼتفام إمي سموًمؼبقل .

وٓ يطعـ ومقفام إٓ ضموهؾ سمؿـزًمتفام أو وموؾمد ذم قمؼقدشمف, يبغض طمديٌ رؾمقل 

 ومحؾتف . اهلل 

 م  اكػرد دف اـّضخ ري يف َلحقحف .  -2

 م  اكػرد دف مِضؾؿ يف َلحقحف . -3

 م  ؿ ن ط  ذ  اـّضخ ري ومِضؾؿ .  -4

 اـّضخ ري . م  ؿ ن ط  ذ  -5

 م  ؿ ن ط  ذ  مِضؾؿ . -6

 م  َلح ط  ؼْ ذصفَ  .    -7

ويستػود مـ هذا اًمتؼسقؿ قمـد اًمؽمضمقح, ومقؼدم مو ذم اًمصحقحلم قمغم مو اكػرد 

  .سمف أطمدمهو, وهؽذا
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 بٌ احلسيث انصحيح يظ 

 َلحقح اـّضخ ري . -1

 َلحقح مِضؾؿ . -2

 , عممًمػف أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ إموم أهؾ اًمسـي اعمتقرممِضـد أَحد -3

 هـ( .241)

, ًمإلموم أِب داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ اًمسجستوين اعمتقرم مِضـد أي داود -4

(275. ) 

, اعمعروف سموعمجتبك, ًمإلموم أمحد سمـ ؿمعقى اًمـسوئل, ويؼول ســ اــِض ئل -5

 ( .3٠3اًمـسقي, اعمتقرم )

, ًمإلموم أِب قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة اعمتقرم ِف مع اـ مْي -6

(279. ) 

 (   .273ًمإلموم حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل اعمتقرم ) ,ســ ادـ م ِفة -7

( 354وهمػمهو وسموًمـسبي ًمصحقحل اإلموم  حمؿد سمـ طموشمؿ سمـ طمبون اعمتقرم )

( ومنكام ؾمؿقو سموًمصحقح مـ سموب 311واإلموم حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي اعمتقرم )

 اًمتجقز, وإٓ ومػقفام اًمضعقػ واعمقضقع واعمطرح إمم همػم ذًمؽ .

(  ذم 4٠5مو صور قمؾقف احلويمؿ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ اًمبقِّع اعمتقرم ) وأدكك مـفام  

يمتوسمف اعمستدرك ومؼد اؿمؽمط إظمراج اًمصحقح ًمؽـف َل يؾتزم وٓ يصػق ًمف مـ ذـمف 
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إٓ اًمثؾٌ يمام سملم ذًمؽ  ؿمقخـو مؼبؾ ذم مؼدمي اًمصحقح اعمسـد ِمو ًمقس ذم  

 اًمصحقحلم واهلل اعمقومؼ .

ديٌ ذم ذوط احلديٌ اًمصحقح ًمؽـفؿ ىمد خيتؾػقن َل خيتؾػ قمؾامء احل شـّضقف :

ذم احلؽؿ قمغم سمعض آطموديٌ ٓظمتالومفؿ ذم شمقومر اًمنموط اعمذيمقرة مـ قمدمفو, 

 واهلل اعمستعون .

  ؤصر األقاّيع:

وىمد شمؽؾؿ اًمعؾامء قمـ أقمغم درضموت اًمصحي مـ طمقٌ إؾموكقد واًمرضمول, 

: أصح إؾموكقد قمـ اسمـ ـ يؼقلواًمصحقح أكف ٓ يؼول أصح إؾموكقد مطؾؼًو وًمؽ

 , أصح إؾموكقد قمـ أِب هريرة, وكحقهو .قمؿر

 (:22ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص

ومعـ أمحد وإؾمحؼ: أصحفو: اًمزهري قمـ ؾموَل قمـ أسمقف. وىمول قمكم سمـ اعمديـل )

واًمػالس: أصحفو حمؿد سمـ ؾمػميـ قمـ قمبقدة قمـ قمكم. وقمـ حيقك سمـ معلم: 

اهقؿ قمـ قمؾؼؿي قمـ اسمـ مسعقد. وقمـ اًمبخوري, وموًمؽ أصحفو إقمؿش قمـ إسمر

ل قمـ موًمؽ, إذ هق أضمؾ مـ روي قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر. وزاد سمعضفؿ: اًمشوومع

 اهـ  قمـف(
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 احلسيث احلسٍ 

18-ٌِ  َماىصَّككِسيِر احَلككعِّ يف و ز ك كك
 

 اىصَِّسيِر ل َي  ق ْو ظ ْبٍػ ض فِّ ٍ ْك 
 

ذم  )يف احلع(:احلسـ  أي احلديٌ )زكِ(: مـ أكقاْ طؾؿ احلديث:و

يموحلديٌ اًمصحقح مـ طمقٌ اًمنموط اخلؿسي اعمذيمقرة  )ماىصسير(:اًمتعريػ 

 ىمبؾ .

مـ متوم اًمضبط اًمذي هق مـ ذوط  ااطمؽماز )ظبػ(:ىمؾي  )ٍك ضف(:

اًمصحقح وًمذًمؽ ىمول احلوومظ ذم كخبي اًمػؽر سمعد شمعريػ اًمصحقح: ) ومنن ظمػ 

 . اًمضبط ومفق احلسـ(

هذا اًمتعريػ أصح مو ىمقؾ ذم احلديٌ احلسـ, أي أن  )قو لي  اىصسير(:

 وىمد اظمتؾػً  قمبورات اًمعؾامء ذم شمعريػف .

واحلسـ مـف مو قمرف خمرضمف واؿمتفر رضموًمف وقمؾقف  ؾ َّ ا ط ي يف مع   اـِضــ:

 اهـ.قمومي اًمػؼفوء مدار أيمثر احلديٌ وهق اًمذي يؼبؾف أيمثر اًمعؾامء ويستعؿؾف 

 اف حقث ؾ َّ:أَْ  ْا اـاعريػ اـّضقؼقِن يف مـظقم

 رضموًمف ٓ يموًمصحقح اؿمتفرت      ـمرىمو ً وهمدت اعمعروف واحلسـ 

  وىمد اكتؼد اًمعؾامء هذا اًمتعريػ.

ومنن يمون اًمتعريػ هق ) :ش37ص » ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث  

وموحلديٌ اًمصحقح يمذًمؽ, سمؾ  )م  طرَ ْرِفف واشافر رِف ـف(:ىمقًمف 

متوم احلد, ومؾقس هذا اًمذي ذيمره مسؾاًم ًمف: واًمضعقػ, وإن يمون سمؼقي اًمؽالم مـ 
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قمومي أن أيمثر احلديٌ مـ ىمبقؾ احلسون, وٓ هق اًمذي يؼبؾف أيمثر اًمعؾامء ويستعؿؾف  

 اهـ(اًمػؼفوء 

وهذ اًمؼسؿ مـ احلسـ مشورك ًمؾصحقح ذم آطمتجوج سمف وإن يمون دوكف 

اًمـظر ومشوسمف ًمف ذم اكؼسومف إمم مراشمى سمعضفو ومقق سمعض أوموده احلوومظ ذم كزهي 

(78 . ) 

احلديٌ احلسـ اًمؽممذي مع أكف ىمد وضمد ذم يمالم مشوخيف يموًمبخوري  رَ فَ وىمد ؿَم 

 . وقمكم اسمـ اعمديـل

 (:35ؾ َّ ادـ َل ح يف مؼدماف يف مؼدماف )ص 

ـِ َوُهَق اًمذى )  احْلََس
ٌِ ِمِذيِّ َرمِحَُف اهللَُّ َأْصٌؾ ذِم َمْعِروَمِي احْلَِدي ْ يمَِتوُب َأِِب قِمقَسك اًمؽمِّ

ـْ ِذيْمِرِه ذِم ضَموِمِعِف.َكقَّ   َه سمِوؾْمِؿِف, َوَأيْمَثَر ِم

ـِ  ل ىَمْبَؾُف, يَمَلمْحََد سْم
تِ َبَؼِي اًمَّ ـْ يَماَلِم سَمْعِض َمَشوخِيِِف َواًمطَّ ىَموٍت ِم َوُيقضَمُد ذِم ُمَتَػرِّ

و مِهَ , َوهَمػْمِ  اهـ(طَمـَْبٍؾ, َواًْمُبَخوِريِّ
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  ن احلديث احلِضـ:مظ 

ــ إرسمع اًمتل شمؼدم ذيمرهو, ومسـد أمحد, ون احلديٌ احلسـ اًمسومـ مظ

 وهمػمهو.

 تمسيى احلسيث ادلمجىل

 اًمطرق يصػم احلديٌ احلسـ صحقحًو. وسمؽثرة

 ؽع  هْا ؽاصْ ؾِضؿة احلديث املؼّضقَّ إغ أردعة أؾِض َ:

 وهق مو شمؼدم سمقوكف. اـصحقح ـْاشف، -1

 وهق احلسـ إذا شمعددت ـمرىمف . اـصحقح ـغْك -2

 سمقوكف . وهق مو شمؼدم احلِضـ ـْاشف، -3

وهق اًمضعقػ اعمـجؼم, يموعمرؾمؾ وروايي دء احلػظ,  احلِضـ ـغْك -4

 واعمدًمس, إذا  شمعددت ـمرىمف قمغم مو يليت إن ؿموء اهلل ذم مقـمـف .

 (:32ؾ َّ اـْهّضل : يف املقؾظة يف طؾؿ مصطؾح احلديث )ص 

ه, وقَمْؿرو سمـ ؿُمَعقى, :وملقمغم مراشمى احَلَسـ) ُز سمـ طَمؽقؿ, قمـ أسمقف, قمـ ضَمدِّ  هَبْ

ـُ  ه, وحمؿد سمـ قَمْؿرو, قمـ أِب ؾَمَؾؿي, قمـ أِب هريرة. واسم قمـ أسمقف, قمـ ضَمدِّ

 اهـ سمراهقؿ اًمتَّْقِؿل. وأمثوُل ذًمؽ(إؾمحوق, قمـ حمؿد سمـ إ

 يشؽمط ذم حتسلم طمديٌ حمؿد سمـ إؾمحوق أن يٍمح سموًمتحديٌ . أؾقَّ:
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 احلسيث انضؼيف 

19- ٌّ  اىُشككُؽوغِ  َفاِقُع اىعَِّميُف ث 
 

ُٔ ب مِعكككه ا َؤو   ِبادَلْشككككُؽوِغ ز قِّْقككك
 

وهق طمديٌ  )اىعميف(:ىمسقؿ اًمصحقح واحلسـ مـ احلديٌ  )مث(:

اعمعتؼمة ذم طمد اًمصحقح واحلسـ يمػؼد آشمصول أو  )اىشؽوغ(:ذاهى  )فاقع(:

 اًمعداًمي أو اًمضبط أو قمدم اًمسالمي مـ اًمشذوذ واًمعؾي.

ط اًمضعقػ وط إذ ًمقس مـ  ذأو يمون وموىمدًا ًمبعض هذه اًمنم )ؤو بمعها(: 

َجقع اًمنموط وًمذًمؽ شمتعدد أكقاقمف كظرًا ًمػؼد هذه اًمنموط مـ وضمقدهو,  ومؼد

ومؼد يؽقن ضعػف ًمػؼد اًمعداًمي, أو اًمضبط, أو آشمصول, وىمد يؽقن ضعػف 

 ًمشذوذ, أو ًمعؾي ىمودطمي, وؾمقليت سمقون يمؾ ذًمؽ مػصاًل سمنذن اهلل شمعومم .

عمذيمقرة ذم طمد وهل اًمنموط ا )بادلشؽوغ(:أي طمؼؼ هذا اًمـقع )زققٔ(: 

 اعمؼبقل .

 وؾد ؾ َّ اـّضقؼقِن :

 ومفق اًمضعقػ وهق أىمسوم يمثر          ويمؾام قمـ رشمبً احلسـ ىمٍم 

ومؿـ أكقاع اًمضعقػ اعمقضقع وهق أؿمدهو, صمؿ اعمؽموك, واعمطرح, واًمضعقػ 

 مثؾ طمديٌ دء احلػظ, ومـ ىمقؾ ومقف ًملم واعمدًمس, وكحق ذًمؽ .
 

ِْ  ِبَى ي ْؽج ِقي ظ ْمٍف ض ِفيُف -21 ُْ  اْىس ك  َُ ِب َّ َمككا ٌِٕع َثكك ِْ ش ككا  َفس قَِّقكك
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أي اًمذي َل يشتد  )ضفيف ظمف(: احلديٌ وسموًمشقاهد واعمتوسمعوت يرشمؼل 

 )مث(:ًمف  )بُ ماُ(:ًمغػمه  )احلكِ(:رشمبي  )بىل(:يرشمػع  )يؽجقي(:ضعػف 

أي هذا اًمنمط  )فسققِ(:مثؾف أو ومقىمف أو ًمف متوسمع ومقؼقيف  )شإع(:هـوًمؽ 

 اعمفؿ .واًمؼقد 

 ( :68ؾ َّ احل ؽظ يف اــزهة )ص: 

 ش .وإن ىمومً ىمريـف شمرضمح ضموكى مو يتقىمػ ومقف ومفق احلسـ أيضًو ٓ ًمذاشمف» 

واًمؼريـي أن يرد مـ ـمريؼ أظمرى مثؾف أو ومقىمف ومقتؼقى هبو وشمشفد ًمف ومقحؽؿ ًمف 

سموحلسـ ًمؽـ ٓ ًمذاشمف وهذا اًمـقع مـ احلديٌ معؿقل سمف قمـد َجوهػم اعمحدصملم 

 إمم همػم ذًمؽ ومؼقًمف مردود.ومـ ذهى 

ومعرومي هذا اًمـقع مـ اعمفامت, إذ أن يمثػمًا مـ إطموديٌ مـ هذا اًمؼبقؾ,  

 وإمهوهلو ىمصقر ذم اًمعؾؿ واًمػفؿ, واهلل اعمستعون .

 ومـ أمثؾة مـ ُيِضـ حديثف ـغْك:

طمجوج سمـ أرـملة, وطمصلم سمـ قمبد اًمرمحـ اجلزري, وقمبد اهلل سمـ هلقعي, وؿمفر 

ذم ذيمر اهلل سمـ أِب ؾمؾقؿ, وَجع يمثػم همػمهؿ قمغم مو يليت إن ؿموء سمـ طمقؿمى, وًمقٌ 

 أوصوومفؿ .
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 االػتجبر 

ِْ و اْىب ْسث -21 ِِٕع َؤْو ٍ ح اِبك  ل   ش ا
 

َِْك اْلِحب كككاٌؼ ُٕكككى   َّاِقكككِع َفاْقكككح   ِىْي
 

وهق اًمتـؼقى قمـ ـمرق إطموديٌ ذم يمتى أهؾ اًمعؾؿ ودواويـ  )واىبسث(:

عمتـ احلديٌ ويؽقن اًمشوهد  )وشإع(:قمغم احلديٌ  ًمؾراوي )ٍحابك(:اًمسـي قمـ 

 .ذم اًمغوًمى قمـ صحوِب آظمر, واًمتوسمع قمـ كػس اًمصحوِب, وإكام شمتعدد اًمطرق 

سمؿعـك أن آقمتبور هق اًمبحٌ قمـ )الحباؼ(: أي هذا اًمبحٌ يدقمك  )ٕى(:

أي َل اكتؼد اسمـ اًمصالح ذم )فاقحَك ىيْاقع(: اًمشقاهد واعمتوسمعوت, طمقٌ ىمول 

 اًم ًمؾشقاهد و اعمتوسمعوت .قِس قمتبور ىمَ ضمعؾف ًمال

الِح: ) (:75ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص  ـِ اًمصَّ معرومُي آقمتبوِر »وىمقُل اسم

قاِهدِ  ىمد يقِهُؿ َأنَّ آقمتبوَر ىَمسقٌؿ هلاُم, وًمقَس يمذًمؽ, سمؾ ُهق  هقئُي  شواعمتوسمعوِت واًمشَّ

ِؾ   .اهـ( إًِمقِفاماًمتقصُّ

توسمعوت( مـ اًمروايي قمـ اًمضعقػ اًمؼريى وُيغتػر ذم سموب )اًمشقاهد واعم

اًمضعػ: مو ٓ ُيغتػر ذم إصقل, يمام يؼع ذم اًمصحقحلم وهمػممهو مثؾ ذًمؽ, 

أو ٓ يصؾح أن يعتؼم  )يصؾح ًمالقمتبور(وهلذا يؼقل اًمدارىمطـل ذم سمعض اًمضعػوء 

 سمف, واهلل أقمؾؿ. 

  وادلحابمات جْقكٌ اىل قكٌَن:

 ع اًمراوي كػسف .اعمتوسمعي اًمتومي سمحقٌ ُيتوسم ااوَّ:

 اعمتوسمعي اًمؼوسة سمحقٌ يتوسمعف ذم ؿمقخف ومؿـ ومقىمف .  اـث ِن:
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 (:88ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

وومعلُّ ذم ) ـِ ديـوٍر, "إمِّ "مثول اعمتوسمعِي: مو رواُه اًمشَّ , قمـ موًمٍِؽ, قمـ قمبِد اهلِل سم

ـِ قمؿر, َأنَّ َرؾمقَل اهللِ  ن، ؽ  َشصقمقا حْاك اـأفُر شِِْضٌع وِطػو»ىموَل:  قمـ اسم

 شَشرُوا اُِل ََّ، وَل ُشْػطُِروا حْاك َشَرْوك، ؽنْن ُؼْؿ طؾقؽؿ ؽَلْؿِؿؾقا اـِعْدَة ث ثع

ْوُه ذم  َد سمِف قمـ موًمٍِؽ, ومعدَّ ومفذا احلديٌ, هبذا اًمؾػظ, فمـ ىمقم أن اًمشوومعل شمػرَّ

طَؾْقُؽؿ  ؽنن ُؼؿْ »همراِئبِف: ٕن أصحوب موًمؽ رووه قمـف هبذا اإلؾمـوِد سمؾػِظ: 

وومعلَّ متوسمِعًو, وهق قمبُد اهللِ شؽ ْؾُدُروا ـف ـْ وضَمْدكو ًمؾشَّ ـُ َمْسَؾَؿَي اًمَؼْعـَبِلُّ ًمؽ , يمذًمؽ  سم

 َأظمرضَمُف اًمُبَخوِرّي قمـُف, قمـ موًمؽ, وهذه متوسَمَعٌي شمومي.

ـِ  ـِ ظُمَزيَؿَي ِمـ روايِي قموصِؿ سم ًة ذم صحقِح اسم وَوضَمْدكو ًمُف, َأيضًو, متوسَمَعًي ىموِسَ

ـِ قُمؿَر, سمؾػِظ:  -حمؿد سمـ زيدٍ -حمؿٍد, قمـ أسمقف  ِه قمبِد اهللِ سم ومؽؿؾقا "قمـ ضمدِّ

ـِ قُمؿَر,  ـِ قُمَؿر, قمـ كوومٍع, قمـ اسم صمالصملم, وذم صحقح مسؾؿ ِمـ روايِي قُمَبْقد اهللِ سم

 وموىْمُدُروا صمالصملم."سمؾػِظ: 

ًي أْم ىموِسة-وٓ اىْمتِصوَر ذم هذه اعمَُتوسَمَعِي  ًْ شمومَّ غم اًمؾَّْػِظ, سمؾ ًمق قم -ؾمقاٌء يموك

. حوِبِّ  ضموءت سموعمعـك يمػك, ًمؽـَّفو خمتصٌي سمؽقهِنو ِمـ روايِي ذًمؽ اًمصَّ

 صحوِبٍّ آظَمَر َيْشَبُفُف ذم اًمؾَّػِظ واعمعـك, َأو ذم 
ٌِ ـٌ ُيْرَوى ِمـ طمدي وإْن ُوضِمَد َمْت

وِهدُ "اعمعـك ومؼْط  ومُفق  مـوُه: مو رواهُ "اًمشَّ  اًمَّذي ىمدَّ
ٌِ اًمـَّسوئلُّ ِمـ  . ومثوًُمف ذم احلدي

ٌِ قمبد اهلِل  روايِي حمؿد سمـ طُمـلَم, قمـ اسمـ قمبوس, قمـ اًمـبل  ومَذيَمَر مثَؾ طمدي
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ـِ قُمؿَر ؾَمقاٌء, ومفذا سموًمؾَّػِظ.  ـِ اسم ـِ ديـوٍر قم  سم

ـِ زيوٍد, قمـ َأِب ُهريرَة,  ِد سم و سموعمَْعـك ومفق مو رواُه اًمُبَخوِرّي ِمـ روايِي حمؿَّ وَأمَّ

َل طؾق»سمؾػِظ:   .شؽؿ َؽَلْؿِؿُؾقا ِطْدَة شْعّض َن ث ثعؽنن ُؼؿ 

حوِبِّ َأم  وظَمصَّ ىمقٌم اعمتوسمعَي سمام طَمَصَؾ سموًمؾَّػِظ, ؾمقاٌء يموَن ِمـ روايِي ذًمؽ اًمصَّ

 ٓ, واًمشوهَد سمام طمصَؾ سموعمَعـك يمذًمؽ.

 اهـ  ِد, وسموًمعؽِس, وإمُر ومقِف ؾمفٌؾ(وىمد شُمْطَؾُؼ اعمتوسمعُي قمغم اًمشوه

اًمضعقػ سمنمط أن يزول توسمعوت شمؼقيي احلديٌ ويستػود مـ اًمشقاهد واعم

 اًمضعػ سمقضمقد اعمتوسمع  واًمشوهد.

 

 وباهلل اىحىفيق
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 يسًيبد األحبزيث يٍ حيث اإلضبفخ وانُمم 

سمعد أن ذيمر اًمـوفمؿ شمؼسقؿ احلديٌ مـ طمقٌ اًمؼبقل واًمرد ذع ذم 

   ذيمرمسؿقوت إطموديٌ مـ طمقٌ اإلضوومي واًمـؼؾ

 ادلرفىع

22-ُٔ ْْح ِهي ٍ ا ٍ ْؽف ىُل َِّْبكيْ  ِبَى  ي   اى
 

ُّْككككِ  َؤَقكككؽَّ ًؤو و ِفْمًيكككا َقىًىكككا   َفا
 

أي احلديٌ  (:ٍؽفىلة)أي أن احلديٌ مـ طمقٌ مـ يضوف إًمقف أىمسوم أوهلو: 

 (:اىْيب)مو شمؽقن هنويتف إمم  (:ٍا يْحهي)اعمرومقع ؾمؿل سمذًمؽ ًمرومعتف وقمؾق مـزًمتف 

 . 

غم اعمـؼم ىمول ؾمؿعً رؾمقل اهلل قم ًمف يمحديٌ قمؿر سمـ اخلطوب  (:قىاًل) 

إكَ ااطََّ د ــق ت وإكَ ـؽؾ أمرئ م  كقى ؽؿـ ؿ كَ هجرشف إغ »يؼقل  

 ًمف )وفماًل(:متػؼ قمؾقف  شدكق  يصقّضف  أو إغ امرأة يـؽحف  ؽفجرشف إغ م  ِف هر إـقف

َو مَ   َأْن َرُسقََّ اَِْ»:  يمحديٌ اسمـ قمؿر   ْْ ـْؽَِّضْقِف َؿ َن َيْرَؽُع َيَدْيِف َح

ـَِؽ  َْ ََ َؿ ، َرَؽَعُف ِْ ـَ اـُرُؿق ، َوإَِذا َرَؽَع َرْأَسُف ِم ِْ إَِذا اْؽَاَاَح اـْصَ َة، َوإَِذا َؿْ َ ـِؾُرُؿق

ـََؽ احَلْؿُد، َوَؿ َن َلَ َيْػَعُؾ َذـَِؽ يِف اـُِضُجقدِ  ـْ ََحَِدُك، َرْدـَ  َو َ
َُْ ملِ   شَأْيًض ، َوَؾ ََّ: َسِؿَع ا

 قمؾقف . متػؼ

ـْ ظَموًمِِد سمْ  (:ؤو ؤقؽ)  ـِ اًمَقًمِقد همػمه قمغم ومعؾف يمحديٌ اسمـ قَمبَّوٍس, قَم

,  أيِتَ اًمـَّبِلُّ »ىَموَل:  ُف َضىٌّ , وَمَلْهَقى إًَِمْقِف ًمَِقْليُمَؾ, وَمِؼقَؾ ًَمُف: إِكَّ سمَِضىٍّ َمْشِقيٍّ

ـَ »وَمَلْمَسَؽ َيَدُه, وَمَؼوَل ظَموًمٌِد: َأطَمَراٌم ُهَق؟ ىَموَل:  ؽِـُْف َلَ َيُؽقُن دَِلْرِ  َؾْقِمل، َلَ، َو
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ـِ ؿِمَفوٍب:  وَمَليَمَؾ ظَموًمٌِد َوَرؾُمقُل اهللَِّ  شَؽَلِِفُدِِن َأَط ُؽفُ   ـْ اسْم َيـُْظُر ىَموَل َموًمٌِؽ: قَم

ـُقذٍ "  متػؼ قمؾقف .  ش"سمَِضىٍّ حَمْ

ويؾتحؼ سمف مو أضقػ إمم رؾمقل اهلل  أي اكسبف إمم رؾمقل اهلل  (:فاّك )

 ؿ واًمؽمك وهمػم ذًمؽ مـ أكقاع اعمرومقع.مـ اًمقصػ واهل 

أن يؽقن متصؾ اإلؾمـود أو مؼبقل احلؽؿ  يث مرؽقْ:دوَل يؾزَ مـ ؾقــ  ح  

مـ اعمقضققموت واعمرؾمالت  سمؾ يدظمؾ ذم ذًمؽ يمؾ مضوف إمم رؾمقل اهلل 

  واعمقصقٓت واًمصحوح واًمضعوف وهمػمهو.

 

 وباهلل اىحىفيق
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 ادلىلىف 

23-ُٔ َُ  ٍ كا  ٍ ىق ىف   صَّكس اِبيْ ِىي َمكا
 

َ ككا و ِفْمًيككا َقىًىككا   اْؼِجي ككاِ  ظ وّ 
 

وىمدمف ًمعؾقه رشمبي وًمػظو صمـك سمام  مو أضقػ إمم اًمـبل  :وعمو ذيمر اًمـوفمؿ 

إضوومتف  )ٍا ماُ(:أي احلديٌ اعمقىمقف )ٍىقىفٔ(:  :أضقػ إمم اًمصحوِب ومؼول

 مممـًو سمف وموت قمغم ذًمؽ وًمق ختؾؾتف ردة وهق مـ ًمؼل اًمـبل  )ىيصسايب(:

 ( دظمؾ ومقف إقمؿك واعمبٍم.قمغم اًمصحقح ومؼقًمـو: )مـ ًمؼل اًمـبل 

وىمقًمـو: )مممـًو سمف( ظمرج مـ ًمؼقف ذم طمول يمػره صمؿ أؾمؾؿ سمعد ذًمؽ ومنكف  ذم  

أي ًمق طمصؾ هلذا  شردة فوًمق ختؾؾت»طمؽؿ اًمتوسمعلم ويسؿك سموعمخُضم وىمقًمـو: 

 جموهدا .صمؿ شموب وىمتؾ  اًمصحوِب ردة يمام طمصؾ ًمطؾقحي سمـ ظمقيؾد إؾمدي 

 وىمقًمـو: )قمغم اًمصحقح(  خلالف ذم اعمسلًمي هذا اًمراضمح ومقف.

كحـ ىمقم أقمزكو اهلل سموإلؾمالم ومنذا »:  أي ًمؾصحوِب يمؼقل قمؿر  )قىال(: 

 أظمرضمف احلويمؿ . شاسمتغقـو اًمعزة ذم همػم آؾمالم أذًمـو اهلل

ـموف طمقل اًمؽعبي ؾموسمحًو وهمػم  اهلل سمـ اًمزسمػم يمؼقهلؿ أن قمبد  )وفمال(:

 ؽ.ذًم

 أي  مـ همػم ؿمؽ ذم ذًمؽ. )ظومنا اؼجيا (: 

وَل يذيمر اإلىمرار ٕن إىمراره ًمقس سمحجي ومؼد يسؽً ظمقومًو وكحقه أمو ذم طمؼ  

 ومال ُيقز شملظمر اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي. اًمـبل  

يصح أن يطؾؼ اعمقىمقف قمغم همػم اًمصحوِب, ًمؽـ مع اًمتؼققد شمؼقل جْبئ: 

 سمـ ؾمػميـ وكحقه . مقىمقف قمغم ؾمعقد سمـ اعمسقى أو قمغم حمؿد

 واهلل ادلكحماُ.
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 ادلمغىع 

24-ُٔ ْْح ِهككْي ِىح ككاِبِميٍّ ٍ ْقؽ ىُلكك  ي 
 

ِٔ  ِبه كَػا  ُضكػْ  و ِفْمًيكا  َقىًىا  ّْح ك  و ا
 

وًمقس اعمـؼطع ومتـبف هلذا, ومنن اعمؼطقع مـ  اعمؼطقع , أي احلديٌ )ٍقؽىلٔ(:

ذي يـتفل مبوطمٌ اعمتـ واعمـؼطع مـ مبوطمٌ اإلؾمـود وموعمؼطقع هق احلديٌ اًم

وموت قمغم  وهق مـ ًمؼل أطمد اًمصحوسمي وهق مممـ سمرؾمقل اهلل  )ىحابمي(:

َْؿؿ ؾرِن ثؿ اـث ِن » ذًمؽ وهؿ ذم اًمػضؾ سمعد اًمصحوسمي ًمؼقل رؾمقل اهلل 

 .  أظمرضمف مسؾؿ قمـ قموئشي  شثؿ اـث ـث

وٓ يقىمػ قمغم  أي اًمؼقل يـتفل إمم اًمتوسمعل, ومال يرومع إمم اًمـبل  )يْحهي(:

 رضقان اهلل قمؾقفؿ .اًمصحوسمي 

, ىَموَل:  )قىال(: ـَ ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ حُمَؿَّ , »أي ًمؾتوسمعل يمؼقًمف: قَم ـٌ إِنَّ َهَذا اًْمِعْؾَؿ ِدي

ـْ شَمْلظُمُذوَن ِديـَُؽؿْ   رواه مسؾؿ ذم مؼدمي ؾمــف . شوَموْكُظُروا قَمؿَّ

أظمرضمف  شمستخػل ذم دار أِب ظمؾقػييمون احلسـ اًمبٍمي »يمؼقهلؿ:  )وفمال(:

 قمـ اًمتطقيؾ اًمذي ٓ يػقد وٓ يـػع . )واّحٔ(:اًمؼقد  هبػا(: )ضػمسؾؿ, 

قز هبو إكقاع مـ ضمفي مـ تؿويمؾ هذه اعمبوطمٌ ٓ شمػقد صحي وٓ ضعػو وإكام شم

 شمضوف إًمقف, وىمد يطؾؼ قمؾقفو أصمور .

 واهلل ادلىفق
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 ادلتصم وادلسُس 

ْْح ه كك  ٍُحّ ِصككٌو-25 َُ  َفادل حَِّصككْو ِىْي
 

ْ ٌع  ٍُْككك  ي حَِّصككْو ُقككىِهىِيؽّ  ٍ ككا و 
 

عمو سملم اًمـوفمؿ أكقاع احلديٌ مـ طمقٌ مـ أضقػً إًمقف وقُمؾؿ أن هذا اًمتؼسقؿ 

أي )ٍحصو(:  ٓ يدل قمغم ىمبقل أو رد أو اشمصول أو اكؼطوع أراد اًمتؿققز سمقـفام ومؼول

  إمم هنويتف, ومنمو أن يؽقن اشمصوًمف إمم رؾمقل اهلل  (:)ىيَْحه اإلؾمـود اعمتصؾ 

اشمصوًمف إمم يؽقن اشمصوًمف إمم اًمصحوِب ومفق اعمقىمقف أو يؽقن  ومفق اعمرومقع أو

 .)ادلحصو( فذا اًمـقع اؾمؿف اًمتوسمعل ومفق اعمؼطقع وم

 اـعؾَء اـّضقؼقِن يف هْا املقصـ حقث ؾ َّ:  طَ وؾد ؼؾْ 

 إؾمـوده ًمؾؿصطػك وموعمتصؾ      ومو سمسؿع يمؾ راو يتصؾ 

 حقث ؾقد املاصؾ د ملرؽقْ واـصقاب أن يؼقَّ: 

 تصؾـك وموعمـإؾمـوده ًمؾؿـتف       يمؾ راو يتصؾومو سمسؿع 

 أو إمم اًمصحوِب أو إمم اًمتوسمعل. ؾمقاء اكتفك إمم اًمـبل 

أي احلديٌ اعمسـد اًمذي يتصؾ  (:وٍكْع)سملم أكقاع اعمتصالت سمؼقًمف: صمؿ مقز 

 ومتؾخص أن اعمسـد مرومقع صحوِب سمسـد فموهره آشمصول.  (:ىيؽقىه)

 قف واعمؼطقع.ظمرج سمف اعمقىم :(مرؽقْ) ؽؼقــ : 

 ظمرج سمف اعمرؾمؾ وكحقه . :(َلح ي) وؾقــ :

 ظمرج مو روي سمغػم ؾمـد . :(دِضـد) وؾقــ :

 ظمرج سمف مو فموهره آكؼطوع . (:ض هرك اَلشص َّ) وؾقــ :

 واهلل ادلىفق   
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 انؼبيل وانُبزل 

26-ُٓ ْ ِع ِؼخ كككاه  َقيَّكككْث ُلي كككىُّ  اىكَّككك
 

 ُٔ  اىم كككع ِظ ِفكككي ِؾي كككاظ ٌ  ّ اِؾى ككك
 

اًمقؾموئط  )ؼخاه(:ومقف  )قيث(:أي ومـ أكقاع احلديٌ اًمعوزم وهق مو  (:)ليىٓ

ـمريؼ اعمتـ وهق احلديٌ اًمذي شمؼؾ ومقف اًمقؾموئط سملم اعمصـػ واًمرؾمقل   )اىكْع(:

 وهذا هق اًمعؾق اعمطؾؼ وهذا اًمـقع يرهمى ومقف أهؾ احلديٌ. 

 ـمؾى اإلؾمـود اًمعوزم ؾمـي قمؿـ ؾمؾػ. :ؾ َّ أَحد دـ حـّضؾ رَحف اَ

: ىمقؾ ًمف ذم مرضف اًمذي موت ومقف: مو شمشتفل؟  ُيقك دـ معع رَحف اَ وؾ َّ 

 .ىمول: سمقً ظموزم وإؾمـود قموزم

وأقمغم مو ذم صحقح اًمبخوري اًمثالصمقوت وًمقس ذم مسؾؿ واًمـسوئل مـ 

 اًمثالصمقوت رء.

وصمالصمقوت اًمبخوري أيمثرهو مـ ـمريؼ مؽل سمـ إسمراهقؿ, قمـ يزيد سمـ أِب قمبقد  

 . رؾمقل اهلل  قمـ ؾمؾؿي سمـ إيمقع قمـ

 .ومـفو مو هق مـ ـمريؼ حمؿد سمـ قمبداهلل إكصوري قمـ محقد قمـ أكس 

ـمريؼ ضمبورة سمـ مغؾس, وهق قمدة مـ اًمثالصمقوت, يمؾفو مـ  ويف ســ ادـ م ِفة :

 . ضعقػ قمـ يمثػم سمـ مسؾؿ قمـ أكس 

صمالصمل مـ ـمريؼ قمؿر سمـ ؿمويمر ضعقػ ىمول اًمؽممذي رمحف  ويف ســ اـ مْي :

يِّ اًمُؽقذِمِّ ىَموَل:  - (226٠اهلل ) دِّ  اًمسُّ
ًِ ـُ سمِـْ ـُ ُمقؾَمك اًمَػَزاِريُّ اسْم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ سْم طَمدَّ

ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ َأَكِس سْم ٍر, قَم
ـُ ؿَمويمِ صَمـَو قُمَؿُر سْم َيْلِِت َطَ  »: طَمدَّ

ْؿرِ اــْ ِس َزَم ٌن اـْص دُِر ؽِقِفْؿ َطَ  ِديـِِف َؿ ـَؼ  ََ  .شدِِض َطَ  ا
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 -( 4749ومؼقؾ ومقف صمالصمل وهق مو روي سمسـده: ) واَاؾػ يف ســ أي داود: 

ـُ َأِِب طَموِزٍم َأسُمق ـَموًُمقَت, ىَموَل:  اَلِم سْم صَمـَو قَمْبُد اًمسَّ ـُ إسِْمَراِهقَؿ, طَمدَّ ُؿ سْم
صَمـَو ُمْسؾِ طَمدَّ

ـِ  صَمـِل وُماَلٌن  ؿَمِفْدُت َأسَمو سَمْرَزَة َدظَمَؾ قَمغَم قُمَبْقِد اهللَِّ سْم ُه ُمْسؾٌِؿ َويَموَن ذِم  -ِزَيوٍد, وَمَحدَّ ؾَمامَّ

اَمِط  ْقُخ,  -اًمسِّ طْمَداُح, وَمَػِفَؿَفو اًمشَّ ُؽْؿ َهَذا اًمدَّ ِديَّ وَمَؾامَّ َرآُه قُمَبْقُد اهللَِّ ىَموَل: إِنَّ حُمَؿَّ

ويِن سمُِصحْ  ُ ًُ َأطْمَسُى َأينِّ َأسْمَؼك ذِم ىَمْقٍم ُيَعػمِّ ٍد وَمَؼوَل: َمو يُمـْ , وَمَؼوَل ًَمُف قُمَبْقُد َبِي حُمَؿَّ

ٍد  ـِ  اهللَِّ: إِنَّ ُصْحَبَي حُمَؿَّ ؾَْمَلًَمَؽ قَم ِٕ ًُ إًَِمْقَؽ  اَم سَمَعْث , ىَموَل: إِكَّ ـٌ هَمػْمُ ؿَملْمٍ ًَمَؽ َزْي

ًَ َرؾُمقَل اهللَِّ  ًة, َٓ »َيْذيُمُر ومِقِف ؿَمْقًئو؟ وَمَؼوَل ًَمُف َأسُمق سَمْرَزَة: َكَعْؿ  احْلَْقِض, ؾَمِؿْع  َمرَّ

َب سمِِف وَماَل ؾَمَؼوُه اهللَُّ ِمـُْف, صُمؿَّ  ـْ يَمذَّ َٓ ََخًْسو, وَمَؿ َٓ َأْرسَمًعو, َو َٓ صَماَلصًمو, َو , َو َٓ صمِـَْتلْمِ َو

 شظَمَرَج ُمْغَضًبو

 مـ اًمثالصمقوت رء واهلل اعمستعون . وـقس يف مِضؾؿ واــِض ئل: 

ُٔ ذم قمدد اًمرواة سملم اعمصـػ  أي (:يف اىمعظ )ؾياظ أي احلديٌ اًمـوزل  (:)ّاؾى

صَمـَو َأسُمق  (7135)وأكزل مو ذم اًمبخوري مو أظمرضمف رىمؿ  وسملم اًمرؾمقل  ومؼول طَمدَّ

ـْ  صَمـِل َأظِمل, قَم صَمـَو إؾِْماَمقِمقُؾ, طَمدَّ , ح وطَمدَّ ْهِريِّ ـِ اًمزُّ َكو ؿُمَعْقٌى, قَم اًمَقاَمِن, َأظْمؼَمَ

ـِ  ـِ َأِِب قَمتِقٍؼ, قَم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ , َأنَّ َزْيـََى  ؾُمَؾْقاَمَن, قَم سَمػْمِ ـِ اًمزُّ ـْ قُمْرَوَة سْم ـِ ؿِمَفوٍب, قَم اسْم

ًِ ضَمْحٍش: َأنَّ  ـْ َزْيـََى سمِـْ  َأِِب ؾُمْػَقوَن, قَم
ًِ ـْ ُأمِّ طَمبِقَبَي سمِـْ صَمْتُف قَم ًَ َأِِب ؾَمَؾَؿَي, طَمدَّ سمِـْ

ـََف إَِْل »َدظَمَؾ قَمَؾْقَفو َيْقًمو وَمِزقًمو َيُؼقُل:  َرؾُمقَل اهللَِّ  ـْ َذَ َلَ إِ  اَُْ، َوْيٌؾ ـِْؾَعَرِب ِم

 َِ ِك، َوَحْؾَؼ دِنَِْلَّضَعْقِف اِ ْ َ 
ِْ َِ َيْلُِفقج َوَمْلُِفقج ِمْثُؾ َه ـْ َرْد ََ ِم َب ُؽاَِح اـَقْق َؾِد اْؾَ َ

ـْاِل َشؾِقَف  : َيو َرؾُمقَل اهللَِّ َأوَمـَْفؾُِؽ َوومِقشَوا ًُ ًُ ضَمْحٍش: وَمُؼْؾ ًْ َزْيـَُى سمِـْ ـَو , ىَموًَم

وحِلُقَن؟ ىَموَل:   .شَكَعْؿ إَِذا َؿُثَر اُ ّْضُث »اًمصَّ

 شمسعي, واهلل اعمستعون. طمقٌ وسملم اًمبخوري وسملم اًمرؾمقل 
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ويمثرة اًمضبط أمو  ي اًمقؾموئط وؾمفقًمي احلػظويؼدم اًمعؾامء اًمعوزم قمغم اًمـوزل ًمؼؾ 

 إذا يمون اًمعوزم ضعقػو ومقتؼدم اًمـوزل واهلل اعمستعون .

 قكٌَن: ويْقكٌ اىميى بىل   

 .وهق اًمعؾق إمم اًمـبل  املطؾؼ: : اـعؾقااوَّ

 وهق اًمعؾق إمم صوطمى يمتوب أو مصـػ أو كحق ذًمؽ. اـعؾق اــِضّضل: :اـث ِن

 :ش161ص »ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث 

وهلذا شمداقمً رهمبوت يمثػم مـ إئؿي اًمـؼود, واجلفوسمذة احلػوظ, إمم اًمرطمؾي إمم )

ًمعؾق اإلؾمـود. وإن يمون ىمد مـع مـ ضمقاز اًمرطمؾي سمعض اجلفؾي  أىمطوب اًمبالد, ـمؾبوً 

 مـ اًمعبود, ومقام طمؽوه اًمرامُفرُمزي ذم يمتوسمف اًمػوصؾ.

 صمؿ إن قمؾق اإلؾمـود أسمعد مـ اخلطل واًمعؾي مـ كزوًمف. 

يمؾام ـمول اإلؾمـود يمون اًمـظر ذم اًمؽماضمؿ واجلرح  وؾ َّ دعض املاؽؾؿع:

 اعمشؼي.واًمتعديؾ أيمثر ومقؽقن إضمر قمغم ىمدر 

وهذا ٓ يؼوسمؾ مو ذيمركوه واهلل أقمؾؿ, وأذف أكقاع اًمعؾق مو يمون ىمريبًو إمم 

وملمو اًمعؾق سمؼرسمف إمم إموم طموومظ, أو مصـػ, أو سمتؼدم ًمسامع: ,  رؾمقل اهلل 

 ومتؾؽ أمقر كسبقي.

, وهل: اكتفوء اإلؾمـود إمم "اعمقاومؼي  "قمغم : هوهـو  وىمد شمؽؾؿ اًمشقخ أسمق قمؿر 

, واعمسوواة , وهق: اكتفوءه إمم ؿمقخ ؿمقخف أو مثؾ ؿمقخف, واًمبدل ,ؿمقخ مسؾؿ مثالً 

وهل: قمبورة قمـ  واعمصوومحي, وهق: أن شمسووي ذم إؾمـودك احلديٌ عمصـػ, 

 اهـ (.كزوًمؽ قمـف سمدرضمي طمتك يملكف صوومحؽ سمف وؾمؿعتف مـف

 

 واهلل ادلىفق 
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 نغريتا 

27-ُٔ ُٓ  اىى اِزُع ي ْؽِو  و اىَفْؽُظ َغِؽيُب ْ ٌِنِبككا ل ِؿيككُؿ  ُجؿ اِيككُعوا َىككا ْث
 

روايي احلديٌ  :وهق ومـ أكقاع احلديٌ )اًمغريى( همراسمي مطؾؼي (:..)غؽيبٔ

 وضوسمطف أن يـػرد سمروايتف راو واطمد  ذم أىمؾ ـمبؼي مـ ـمبؼوت اًمسـد . اًمقاطمد, 

 وٕى ٍْقكٌ بىل قكٌَن:

 : ؼري  مطؾؼ -1

ًمصحوِب وهق احلديٌ اًمذي يؽقن اًمتػرد ومقف مـ أول اًمسـد, أي مـ ضمفي ا 

قمؿر  طمقٌ شمػرد سمروايتف قمـ رؾمقل اهلل  شإكَ اَلطََّ د ــق ت»يمحديٌ: 

وقمـ قمؿر قمؾؼؿي سمـ وىموص وقمـ قمؾؼؿي حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمتقؿل وقمـ  

 حمؿد سمـ إسمراهقؿ حيقك سمـ ؾمعقد .

 ؼري  كِضّضل : -2

وهق احلديٌ اًمذي شمؽقن اًمغراسمي كسبقي إمم ضمفي معقـف أو إمم راو واطمد  وٓ 

ؽقن احلديٌ همريبًو مطؾؼًو ومؼد يؽقن احلديٌ مشفقرًا قمـ قموئشي وًمؽـ يؾزم أن ي

  .شمػرد سموًمروايي قمـفو اعمدكققن أو أن احلديٌ مشفقر وشمػرد سمف اعمؽققن
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 :(716/ 2ؾ َّ احل ؽظ يف اــؽَ ط  ؿا ب ادـ اـص ح ) 

قمـ قمبد اهلل سمـ سمريدة قمـ أسمقف   . شمػرد سمف أهؾ مرو,"اًمؼضوة صمالصمي"طمديٌ )

 ىمد َجعً ـمرىمف ذم ضمزء.و - 

. شمػرد "اًمؾؼطي"ويمذا طمديٌ يزيد مقمم اعمـبعٌ, قمـ زيد سمـ ظموًمد اجلفـل ذم 

 (اهـ سمف أهؾ اعمديـي. قمـف

 :(61ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص: 

وًمؾحوومظ اًمدارىمطـل يمتوب ذم اإلومراد ذم موئي ضمزء, وَل يسبؼ إمم كظػمه. وىمد 

  إـمراف رشمبف ومقفو. َجعف احلوومظ حمؿد سمـ ـموهر ذم

 واهلل ادلىفق
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 انؼسيس 

 أي ومـ أكقاع احلديٌ اًمعزيز. )لؿيؿ(:

 مـ اًمعزة أي اًمؼؾي وىمقؾ مـ اًمؼقة. واـعزيز يف  اـؾغة:

 هق احلديٌ اًمذي يؽقن ذم أىمؾ ـمبؼي مـ ـمبؼوت اًمسـد اصمـون. واَلط ح :

 . قمزيز مروي اصمـلم أو صمالصمي دقـَ ؾ َّ اـّضقؼقِن:

أن هذا همػم صحقح ومنن احلديٌ إذا يمون ذم أىمؾ ـمبؼي مـ  ء:ورد طؾقف اـعؾَ

  .ـمبؼوشمف صمالصمي يمون مشفقرا قمغم مو يليت

 (:211ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص: 

ٌِ أِب هريرة َأنَّ ) ٌِ َأَكٍس, واًمبخوريُّ ِمـ طمدي ْقخوِن ِمـ طمدي مثوًُمُف: مو َرواُه اًمشَّ

ـُ َأَحُدُؿؿْ »ىموَل:  َرؾمقَل اهلِل  ـَِدكِ  َل ُيْمِم ـْ َواـِِدِك َوَو ـَْقِف ِم  شَحْاك َأُؿقَن َأَحْ  إِ

ـْ ىمتوَدَة ؿمعبُي  ـُ ُصَفْقٍى, ورواُه قَم ـْ َأَكٍس ىَمتوَدُة وقمبُد اًمعزيِز سم احلديٌ. ورواه قَم

ـُ قُمؾقَّي وقمبُد اًمقاِرِث ورواه قمـ يُمؾٍّ  ـْ قمبِد اًمعزيِز إؾِمامقمقُؾ سم وؾمعقٌد, ورواُه قَم

  (اهـ َجوقمي.

 ىفق .واهلل ادل
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 ألسبو ادلشهىر 

28- ُٓ  َفكككَإْمَثُؽ َثَياَثكككٌة ٍ ْشكككُهىُؼ
 

ٌْ ٍ ككا  ِْ َىكك  َفْيح ككْػم ُؽوا ج ككى اُجٌؽ ي ن كك
 

ومـ أكقاع احلديٌ اعمشفقر, وهق احلديٌ اًمذي يؽقن ذم أىمؾ  )ٍشهىؼٓ(:

ومليمثر, موَل يصؾ إمم طمد اًمتقاشمر ويسؿقف سمعض اًمعؾامء  )ثالثة(:ـمبؼي مـ ـمبؼوشمف 

 اعمستػقض.

 :ش165ص »احل ؽظ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث  ؾ َّ

واًمشفرة أمر كسبل, ومؼد يشتفر قمـد أهؾ احلديٌ أو يتقاشمر مو ًمقس قمـد )

 همػمهؿ سموًمؽؾقي.

 صمؿ ىمد يؽقن اعمشفقر متقاشمرًا أو مستػقضًو, وهق مو زاد كؼؾتف قمغم صمالصمي.

 الح مـف.وقمـ اًمؼوِض اعمووردي: أن اعمستػقض أىمقى مـ اعمتقاشمر. وهذا اصط

 , وطمسـًو.شإقمامل سموًمـقوت»وىمد يؽقن اعمشفقر صحقحًو, يمحديٌ 

 اهـ (مقضققمي سموًمؽؾقي.وىمد يشتفر سملم اًمـوس أطموديٌ ٓ أصؾ هلو, أو هل 

يمشػ اخلػوء ومزيؾ اإلًمبوس قمام اؿمتفر مـ مـفو  وؾد أـػ يف ذـؽ ؿا دً :

ل )اعمتقرم: ؾمامقمقؾ سمـ حمؿد اًمعجؾقين اجلراطمإل إطموديٌ قمغم أًمسـي اًمـوس

 هـ(1162

 واهلل ادلىفق 
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 ادلتىاتر 

هق احلديٌ اًمذي )جىاجؽ(: ومـ أىمسوم احلديٌ اعمتقاشمر, وىمد ىمول ذم سمقوكف 

يرويف َجع يمثػم ذم يمؾ ـمبؼي مـ ـمبؼوت اًمسـد سمحقٌ حتقؾ اًمعودة شمقاـممهؿ قمغم 

 اًمؽذب وأؾمـدوه إمم أمر حمسقس .

 :ش37ص »ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر 

, سمؾ شَمُؽْقن اًمعودُة واًمؽثرُة ) ٍ أطمُد ذوِط اًمتَّقاشُمِر, إِذا َوَرَدْت سمال طمٍِم قمدٍد ُمَعلمَّ

ػوىمًو ِمـ همػِم ىمصدٍ  ًْ شمقاـمَمُهؿ قمغم اًمؽِذِب, ويمذا وىمققُمُف مـُفؿ اشمِّ ومال  -ىمد أطموًم

 َمْعـك ًمِتْعقلِم اًمَعَدِد قمغم اًمصحقح.

ـْ قَمقَّـف ذم إرسمعي.  وِمـْفؿ َم

 ذم اخلْؿسِي. وؾقَؾ:

بعِي. قؾ:وؾ  ذم اًمسَّ

 ذم اًمعنمِة. وؾقؾ:

 ذم آصمـَْل قَمنَم. وؾقَؾ:

 ذم إرسمعلَم. وؾقؾ:

بعلَم. وؾقَؾ:  ذم اًمسَّ

 ومنِذا ََجَع هذِه اًمنموَط إرسمعَي, وهل: وىمقَؾ همػُم ذًمؽ, إمم أن ىمول

 قمدٌد يمثػم أطموًمً اًمعودة شمقاـمَمهؿ, أو شمقاوُمَؼفؿ, قمغم اًمؽذب. -1

. رووا ذًمؽ قمـ ِمْثؾِِفؿ -2
ِ
 إمم آكتفوء

ِ
 مـ آسمتداء
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 3- .  ويمون ُمْسَتـَُد اْكتِفوِئفؿ احِلسَّ

 واْكضوَف إمم ذًمؽ َأْن َيْصحَى ظمؼَمهؿ إومودُة اًمعؾِؿ ًمِسوِمِعِف. -4

 اهـومفذا هق اعمتقاشمُِر(

 هذا اًمتؼسقؿ واًمبقون طمتك ٓ يؾتبس قمؾقؽؿ أمر  (:فيحػمؽوا) 

 اهـ  (إظمػمدى ويمؾ هذه آىمسوم آطمود  مو قم) :ؾ َّ احل ؽظ

ومع ذًمؽ وموحلديٌ إذا صمبً أومود اًمعؾؿ واًمعؿؾ, ؾمقاء يمون متقاشمرًا أم آطمودًا,  

 وإكام رد ظمؼم أطمود ذم اًمعؼقدة اعمبتدقمي مـ اخلقارج واعمعتزًمي وهمػمهؿ .

وهذا اًمؼقل اًمذي ىموًمقه وإصؾ اًمذي أصؾقه خيوًمػ اًمثقاسمً مـ طمديٌ  

يمام ذم يمتوب خمتٍم د رده اسمـ اًمؼقؿ ومذهى اًمسؾػ اًمصوًمح, وىم رؾمقل اهلل 

ذم يمتوب رمحف اهلل شمعومم ذم صحقحف اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي مـ أوضمف يمثػمة, وًمؾبخوري 

 ىمبقل ظمؼم إطمود وؾموق ومقف أطموديٌ يمثػمة .

 :(578ؾ َّ ادـ اـؼقؿ ؿَ يف ْاق اـصقاطؼ )ص: 

َحوسَمِي َيْؼُػقنَ ) ـْ قَمْفِد اًمصَّ ُؿقَن ِم
ْ َيَزِل اعمُْْسؾِ و  َوََل طَموِد َوَيْعَؿُؾقَن هِبَ ْٔ َأظْمَبوَر ا

َحوسَمُي َواًمتَّوسمُِعقَن  َٓ شُمِػقُد قِمْؾاًم ًَمَؽوَن اًمصَّ  ًْ َػوِت, وَمَؾْق يَموَك َوُيْثبُِتقَن هلِلَِّ شَمَعومَم هِبَو اًمصِّ

ؾْماَلِم يُمؾُُّفْؿ ىَمْد ىَمَػْقا َمو ًَمْقَس هَلُْؿ سمِِف قِمْؾؿٌ  ُي اإْلِ  هـ. (اَوشَموسمُِعقُهْؿ َوَأِئؿَّ

 

 واهلل ادلىفق 
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 ادلسهسم ثبنىصف واحلبالد 

 ٕ اِت ِىي َفق ْو ج ْسِعيٍث َؤْىَفاؾ   و احَلاَىاِت ِباىى ْصِف ٍُك ْيك ٌو -29

يمؼقًمف  )باىىصف(:أي احلديٌ اعمسؾسؾ ملظمقذ مـ اًمسؾسؾي  )ٍكيكو(:

 يمؼقًمف طمدصمـل وهق ضموًمس أو َضب قمغم ومخذي.)احلاالت(: طمدصمـل مبتساًم 

أهيو  )فقو(:يموًمتسؾسؾ سموًمعـعـي أو اًمسامع أو اًمتحديٌ  عيث(:)ؤىفاؾ حت 

 أمثؾي قمغم مو ذيمرت . )يل ٕات(:اًمطوًمى 

الل اًمديـ اًمسققـمل جل ومـفو ضمقود اعمسؾسالتوؾد َلـػَ ؽقف  املصـػ ت 

 هـ(911)اعمتقرم: 

  ومـ أمثؾة املِضؾِض ت:  

صَمـَو َأسُمق ( ومؼول طَمدَّ 2899مو أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم )

ـُ َهْقَثٍؿ  ِك إِْماَلًء ذِم َمْسِجِدِه سمَِبْغَداَد, صمـو إسِْمَراِهقُؿ سْم امَّ ـِ اًمسَّ ـُ َأمْحََد سْم قَمْؿٍرو قُمْثاَمُن سْم

ـُ ؾَماَلٍم  صَمـِل قَمْبُد اهللَِّ سْم صَمـِل َأسُمق ؾَمَؾَؿَي, طَمدَّ ـُ يَمثػٍِم, طَمدَّ ُد سْم , صمـو حُمَؿَّ   اًْمَبَؾِديُّ

ـْ َأْصَحوِب اًمـَّبِّل ىَموَل: ىَمَعدْ  قَْماَمِل َأطَمىُّ إمَِم اهللَِّ, »وَمُؼْؾـَو:  َكو َكَػٌر ِم ْٕ ًَمْق َكْعَؾُؿ َأيُّ ا

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قَمِؿْؾـَو, وَمَلْكَزَل اهللَُّ شَمَعومَم: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 
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قَرِة, َوىَمَرَأَهو قَمَؾْقـَو َرؾُمقُل اهللَِّ إمَِم آظِم  [5-1]الصف: (﮸ ﮹   ش ِر اًمسُّ

 : َْوَزاقِملُّ ْٕ ـُ يَمثػٍِم ذِم طَمِديثِِف: َوىَموَل ًَمـَو ا ُد سْم ـُ َأِِب يَمثػٍِم »َزاَد حُمَؿَّ ىَمَرَأَهو قَمَؾْقـَو حَيَْقك سْم

ـُ يَمثػٍِم:  شَهَؽَذا ُد سْم َْوَزاقِملُّ »ىَموَل حُمَؿَّ ْٕ َوىَمَرَأَهو »ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ:  شَهَؽَذا َوىَمَرَأَهو قَمَؾْقـَو ا

قَرِة َهَؽَذا ـُ يَمثػٍِم إمَِم آظِمِر اًمسُّ ُد سْم ِك:  شقَمَؾْقـَو حُمَؿَّ امَّ ـُ اًمسَّ َوىَمَرَأَهو »ىَموَل َأسُمق قَمْؿِرو سْم

قَرِة َهَؽَذا ـُ اهْلَْقَثِؿ إِمَم آظِمِر اًمسُّ َأَهو قَمَؾْقـَو َأسُمق َوىَمرَ »ىَموَل احْلَويِمُؿ:  شقَمَؾْقـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم

قَرِة إمَِم آظِمِرَهو َهَؽَذا ِل اًمسُّ ـْ َأوَّ ِك ِم امَّ ـُ اًمسَّ ِل  شقَمْؿِرو سْم ـْ َأوَّ ُؿ ِم
َوىَمَرَأَهو قَمَؾْقـَو احْلَويمِ

قَرِة إمَِم آظِمِرَهو.  اًمسُّ

 (:73ىمول اًمسققـمل ذم ضمقود اعمسؾسالت )ص: 

صَمـِل سمِِف  ًمِقَِّي طَمدَّ َوَّ ْٕ ٌٍ اعمَُْسْؾَسُؾ سمِو ُل طَمِدي ـْ ًَمْػظِِف, َوُهَق َأوَّ , ِم ـِ ـُ اعمَُْؾؼِّ َأسُمق ُهَرْيَرَة سْم

 ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف.

ٌٍ ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف. ُل طَمِدي ي, َوُهَق َأوَّ صَمـَو ضَمدِّ  ىَموَل: طَمدَّ

ٌٍ ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف, ىمَ  ُل طَمِدي , َوُهَق َأوَّ صَمـَو َأسُمق اًْمَػْتِح اعمَْْقُدوِملُّ صَمـَو َأسُمق ىَموَل: طَمدَّ وَل: طَمدَّ

ـُ اجْلَْقِزيِّ  صَمـَو َأسُمق اًْمَػَرِج سْم  ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف, ىَموَل: طَمدَّ
ٌٍ ُل طَمِدي , َوُهَق َأوَّ ايِنُّ اًْمَػَرِج احْلَرَّ

ـُ َأِِب َصوًمٍِح  صَمـَو َأسُمق ؾَمْعٍد إؾِْماَمقِمقُؾ سْم  ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف, ىَموَل: طَمدَّ
ٌٍ ُل طَمِدي َوُهَق َأوَّ

ٌٍ ٍ ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف.اًمـَّْقَس  ُل طَمدِِ ي , َوُهَق َأوَّ  وسُمقِريُّ

ٌٍ ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف. ُل طَمِدي صَمـِل َواًمِِدي, َوُهَق َأوَّ  ىَموَل: طَمدَّ
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ٌٍ ؾَمِؿْعُتُف   ُل طَمِدي , َوُهَق َأوَّ َيوِديُّ ـِ حَمِْؿٍش اًمزِّ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَو َأسُمق ـَموِهِر سْم ىَموَل: طَمدَّ

 ِمـُْف.

صمَ  ٌٍ ىَموَل: طَمدَّ ُل طَمِدي اُز, َوُهَق َأوَّ ـِ سماَِلٍل اًمَبزَّ ـِ حَيَْقك سْم ِد سْم ـُ حُمَؿَّ ـَو َأسُمق طَموِمِد سْم

 ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف.

ٌٍ ؾَمِؿْعُتُف ِمـُْف, ىَموَل:  ُل طَمِدي ـُ سمنِْمٍ احْلََؽؿ َوُهَق َأوَّ ـِ سْم مْحَ صَمـَو قَمْبُد اًمرَّ ىَموَل: طَمدَّ

ـُ قُمَقْقـَيَ  صَمـَو ؾُمْػَقوُن سْم ـِ ِديـَوٍر, طَمدَّ ـْ قَمْؿِرو سْم ـْ ؾُمْػَقوَن, قَم  ؾَمِؿْعُتُف ِم
ٌٍ ُل طَمِدي , َوُهَق َأوَّ

ـِ  ـِ قَمْؿِرو سْم ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـِ اًْمَعوِص, قَم ـِ قَمْؿِرو سْم ـْ َأِِب ىَموسُمقٍس, َمْقمَم قَمْبِد اهللَِّ سْم قَم

ـْ يِف اـْراَِحُقَن َيْرََحُفُ », ىَموَل: اًْمَعوِص, َأّن َرؾُمقَل اهللَِّ  ، اْرََحُقا َم ـُ ُؿ اـْرَْحَ

ءِ  ََ ـْ يِف اـِْض ُؽْؿ َم  اكتفك . شااَْرِ  َيْرََحُ

 وباهلل اىحىفيق 
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 روايخ األلراٌ واألكبثر واألصبغر 

ُِ  ِؼو اي ة  -31  و اأَلْمكاب ؽِ  اأَلْقكؽ ا
 

 ُٔ ٍِْثي كككك  اأَلص ككككاِغؽ ؼوايككككة  و 
 

 اًمروايي سملم ؼعشم وهل: أن قؽاُ(:)ؼواية األ ومـ أكقاْ طؾؿ احلديث:

 شمؾؿقذيـ ًمشقخ سمحقٌ يروي أطمدمهو قمـ إظمر ويعرف هذا اًمـقع طمتك ٓ يظـ

 اًمؼؾى وهمػمه .  ومقف

 (: 149ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

و) َؼِي سموًمرِّ ـْ روى قَمـُْف ذم َأمٍر ِمـ إمقِر اعمتعؾِّ اِوي وَم ايِي: مثِؾ ومنِْن شَمشوَرَك اًمرَّ

ِـّ و اًمؾؼك , و إظمُذ قمـ اعمشويِخ: ومُفق اًمـُّقُع اًمَّذي ُيؼوُل ًمُف: روايُي إىْمراِن: هق  اًمسِّ

 اهـ (ٕكَُّف طمقـئٍذ يؽقُن راويًو قمـ ىَمريـِفِ 

قمـ متقؿ  قمـ إصوهمر ومثؾف روايي اًمـبل )األمابؽ(: ومـف أيضًو روايي 

 وهذا يمثػم . )األصاغؽ(:اًمداري ومثؾف روايي 

 (:244ؾ َّ ادـ حجر يف كزهة اــظر )ص

, َأو ذم اعمِْؼدار, ومفذا ) , َأو ذم اًمؾُِّؼلِّ ِـّ وإن روى اًمراوي قمؿـ هق دوكف ذم اًمس

ـِ إصوهمر.  اًمـَّقُع هق روايُي إيموسمُِر قَم
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ـِ  -وهق َأظَمصُّ ِمـ ُمْطؾِؼفِ -وِمـُْف, َأْي: ِمـ َُجْؾِي هذا اًمـقِع   روايُي أسموُء قَم

ـِ اًمتَّوسمعلَم واًمشقِخ  , واًمصحوسمِي قم
ِ
قمـ شمؾؿقِذِه, وكحِق ذًمؽ, وذم قمؽسف  إسْمـوء

ِه. ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمقِف, قَم  يمثرٌة: ٕكف هق اجلوّدُة اعمْسؾقيمُي اًمغوًمبُي, وِمـْف َمـ َروى قَم

 ووموئدُة معرومِي ذًمؽ اًمتؿققُز سملَم مراشمِبِِفؿ, وشمـزيُؾ اًمـوِس مـوِزهَلؿ.

 شمصـقػًو, وأَ 
ِ
ـِ إسمـوء  قم

ِ
ومرد ضُمزءًا ًمطقػًو ذم وىمد َصـََّػ اخلطقى ذم روايِي أسموء

 , ـَ ري , ِمـ اعمتَلظمِّ حوسمِي قمـ اًمتَّوسمِعلَم. وََجَع احلوومُظ صالح اًمديـ اًمَعالئلُّ روايِي اًمصَّ

ِه, قمـ اًمـبل ؿف َأىمسومًو :  جُمؾَّدًا يمبػمًا ذم معرومِي َمـ َروى قمـ َأسمقِف, قمـ ضمدِّ  وىمسَّ

ِه قمغم اًمرَّ  ؿػُم ذم ىمقًمِف قمـ ضمدِّ ؿػُم ومقِف وَمِؿـْف مو يعقُد اًمضَّ اوي, ومـُف مو يعقُد اًمضَّ

 ًُ ِف, وىمد خلّْص َؼُف, وظَمّرج ذم يمؾِّ شمرَجٍي طمديثًو ِمـ َمْرِويِّ َ ذًمؽ وطمؼَّ قمغم َأسمقِف, وسَملمَّ

ًْ ومقف  يمتوسَمُف اعمذيمقَر وِزْدُت قمؾقِف شَمَراضِمَؿ يمثػمًة ضِمّدًا. وَأيمثُر مو وىمَع ومقف مو شمسؾسؾ

 اهـ ايي قمـ أسموء سملرسمعَي قمنَم أسمًو(اًمرو

 وباهلل اىحىفيق 
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 ادلسثح 

ٌِ ي ْؽِو  ٍُع بَّح -31 ِْ َقِؽي ْٔ ل  ٌْ  َؤِض ًِ َغا ُِٕعيث  َفاْلَي ْٔ و  اىُمي ى ّْح ِط  ا

ملظمقذ مـ ديبوضمي اًمقضمف وهق أن يروي يمؾ ومـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ )مدسمٍ( 

 قمـ أظمر وٓ قمؽس ىمران ذم أكف يروي أطمدمهوإىمريـ قمـ ىمريـف وخيوًمػ روايي 

 و اعمدسمٍ ومؽؾ واطمد يروي قمـ اًمثوين .أم

 : (149ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

, وهق َأظمصُّ ِمـ ) ٍُ ـِ أظَمِر: ومفق اعمَُدسمَّ وإِْن َروى يُمؾِّ ِمـُْفام: َأي: اًمَؼريـلَْمِ قَم

ِل, ومؽؾُّ   ُمَدسمٍَّ َأىمراٌن, وًمقَس يمؾُّ َأىمراٍن مدسمَّجًو.  إوَّ

وصـَّػ َأسمق اًمشقِخ إصبفوينُّ   ذم اًمَّذي ىمبَؾف,  وىمد صـََّػ اًمدار ىمطـل ذم ذًمؽ,

قُخ  قمـ شمؾؿقِذِه َصَدق َأنَّ يمالًّ  ـِ أظَمِر: ومفؾ  وإِذا روى اًمشَّ ك مـُفام يروي قم ُيسؿَّ

 ُمدسمَّجًو؟

ـِ إصوهمر , واًمظَّوهُر: ٓ: ٕكَُّف ِمـ  روايِي  إيموسمِِر قَم ٌٌ  اهـ (ومقِف سمح

 )اـعؾقَ(:هذه  )ذا(:ً ؾمبقؾ اخلػم وومؼً وقمؾؿ )هديَ(:شمعؾؿ  )ؽ طؾؿ(:

اظمؽم مـفو مو  (:واكاخف)اعمذيمقرة ذم هذه اعمـظقمي ومو ذم سموهبو ِمو حيتوضمف اًمطوًمى 

شمستػقده ذم طمقوشمؽ اًمعؾؿقي واًمعؿؾقي ٕن مـ َل يؽتػ سموعمػقد وَل حيرص قمؾقف رسمام 

                شمشعى وَل حيصؾ قمغم يمثػم رء واهلل اعمستعون .

 حىفيقوباهلل اى
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 انرواح أسجبة انغؼٍ يف 

ِ  َؤْقب اُ  -32 ْٓ اْىؽِّو اِ  ِفي َؼْم  ل ش كؽ 
 

ٕ كككككا  ٍ كككككًة َؤْغم ُؽ ْْف ْى  ٍ ْٓ  ٍُك كككككَؽؽ 
 

ٕ ككا -33 ّ ْثُؽ ِِ ِىْيس ككاِفِؿ و   ز د ككِؽ اْبكك
 

 ِىْيِفَنككككِؽ ُّْطب ككككٍة ِفككككْي ٍ ككككْػم ْىؼ ً  
 

َْك ككة  -34 ْٔ ِبَىكك  َؤْقككب ا   ض   اْىم ع اَىكك
                      

 ِْ ِْ َفس ِقَقككككك  ْ ْٔ و ْىُحْحِقككككك  ٍ اَقاَىككككك
 

ْٔ و اْىِبْعل كككة  خ ه اَىكككٌة -35  اْىؽ ِظيّ ككك
                    

ْٔ ِفْمَيككككٌة َؤْيع ككككًا و اْىِفْكككككُق   ض ِؿيَّكككك
 

َ ككككٌة و َمككككِػٌ  -36  ِباْىَنككككِػِ  و ُجْه
                     

ْ كككا ي كككاؼ  ِّ  ِْْب  اْىم َؽكككِ  َؼِؽْيكككق  خ 
 

 ؽ اهلل أن أؾمبوب ضعػ احلديٌ صمالصمي , وهل: اقمؾؿ وومؼ

 اًمسؼط ذم إؾموكقد . ااوَّ:

 اًمطعـ ذم اًمعداًمي . اـث ِن:

 اًمطعـ ذم احلػظ . اـث ـث:

   : وسقلِت دق َن  مع اـاػصقؾ إن ش ء اَ، ؽؼقَّ اــ ضؿ 

أي أؾمبوب اًمطعـ ذم راوي احلديٌ, سمحقٌ شمرد  )ؤقبا  ؼمِ يف اىؽوا (:

َجول ـمعـ مـ ضمفي اًمعداًمي, وـمعـ مـ ضمفي اًمضبط, وًمؽـ روايتف, وهل قمغم اإل

أؾمبوب َخسي شمعقد إمم اًمعداًمي, وَخسي شمعقد إمم  )لشؽ (:شمػصقؾفو ومفل  دقمـ

 اًمضبط.

 مسطقرة مؽتقسمي . )ٍكؽؽ (:كظاًم  )ٍْفىٍة(:ذم هذه اعمؼدمي  )ؤغمؽٕا(:
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أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر )ىيسافؿ ابِ زدؽ(: أي ضموءت كثرًا  )وّثؽٕا(: 

 . (852, اعمتقذم )ؼالين, ؿمورح يمتوب اًمبخوري ذم ومتح اًمبورياًمعس

وهل رؾموًمي  كخبي اًمػؽر ذم مصطؾح  )يف خنبة ىيفنؽ(:ذيمرهو  :)ٍػمىؼ (

 أهؾ إصمر.

 . شكزهي اًمـظر ذح كخبي اًمػؽر» وؾد ذح هْا املخاق يف ؿا ب: 

د ـطعـ يف طداـة  )بىل اىمعاىة(:شضعػ احلديث وشرِفع  )مخكة ؤقبا (:

وًمتتؼـ هذا اًمبوب  )وىححقِْ ٍا قاىٔ(:معرومي هذا اًمتؼسقؿ  )فسققِ(: راوياـ

 ومفاًم وشمطبقؼو, وهل:

وهل مـؼسؿي إمم ضمفوًمي  )خهاىة(: وأؿمور إًمقف اًمـوفمؿ سمؼقًمف ااوَّ: اَف ـة:

 قملم وطمول قمغم مو يليت إن ؿموء اهلل .

 (:125ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

اوي, واْكػَ ) َل اًمرَّ وايِي قمـف, ومفق جمفقل اًمعلم, يموعمبفؿ, ومنن ؾُمؿِّ َرَد راٍو واطمٌد سموًمرِّ

إٓ أن يقصمؼف همػم َمـ يـػرد سمف قمـف َأْو إْن روى قمـُف اصمـوِن ومصوقِمدًا, وَل ُيَقصمَّْؼ ومفق 

 جَمْفقُل احلوِل, وُهق اعمَْستقُر.

هو اجلؿفقُر.   وىمد ىَمبَِؾ ِرَواَيَتُف ََجَوقَمٌي سمغػِم ىمقٍد, وردَّ

هو, واًمتحؼقُؼ أَ  نَّ روايَي اعمستقِر, وكحِقِه, ِمَّو ومقِف آطمتاِمُل: ٓ ُيْطَؾُؼ اًمؼقُل سمردِّ

وٓ سمَِؼبقهِلو, سمؾ يؼول: هل مقىمقومٌي إمِم اؾْمتِبوَكِي طموًمِف, يمام ضَمَزَم سمِف إِموُم احلَرملِم, 

الِح ومقَؿـ ضُمِرَح سمَجْرٍح همػِم ُمَػرسَّ  ـِ اًمصَّ  .(اهـوكحُقُه ىمقُل اسم
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 (:226/ 4ل يف  اـِضــ  )ؾ َّ اـدارؾطـ

اَم )  َيـَْػِرُد سمِِرَواَيتِِف َرضُمٌؾ هَمػْمُ َمْعُروٍف , َوإِكَّ
قَن سمَِخؼَمٍ َٓ حَيَْتجُّ  

ٌِ َوَأْهُؾ اًْمِعْؾِؿ سمِوحْلَِدي

ًٓ َمْشُفقًرا , َأْو َرضُمٌؾ ىَمِد اْرشَمَػَع  ًُ اًْمِعْؾُؿ قِمـَْدُهْؿ سمِوخْلؼََمِ إَِذا يَموَن ُرَواشُمُف قَمْد اؾْمُؿ َيْثُب

اجْلََفوًَمِي قَمـُْف , َواْرشمَِػوُع اؾْمِؿ اجْلََفوًَمِي قَمـُْف َأْن َيْرِوَي قَمـُْف َرضُماَلِن وَمَصوقِمًدا , وَمنَِذا يَموَن 

 َّٓ ْ َيْرِو قَمـُْف إِ ـْ ََل و َم َهِذِه ِصَػُتُف اْرشَمَػَع قَمـُْف اؾْمُؿ اجْلََفوًَمِي َوَصوَر طِمقـَِئٍذ َمْعُرووًمو , وَمَلمَّ

ِه َذًمِ َرضُمٌؾ وَ  ـْ ظَمؼَمِ ُػ قَم ُه(اطِمٌد اْكَػَرَد سمَِخؼَمٍ َوضَمَى اًمتََّقىمُّ   اهـ َؽ طَمتَّك ُيَقاومَِؼُف هَمػْمُ

قمغم همػم مثول ـمريؼي ذم اًمديـ وهل: )واىبعلة اىؽظية(:  اـث ِن: اـّضدطة:

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )ىمول شمعومم مـفووىمد طمذر اهلل شمعومم ؾموسمؼ, 

 .[11]الشورى:(    ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 ِضؿة إغ ؾِضؿع: وهل مـؼ

 سمدقمي مؽػرة, وسمدقمي مػسؼي .

 (: 112ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

و َأْن شَمؽقَن  اوي, وهل إِمَّ ـِ ذم اًمرَّ بُى اًمتَّوؾمُع ِمـ َأؾمبوِب اًمطَّع )اًمبِْدقَمُي, وهل اًمسَّ

ٍؼ. ٍر: يمَلْن يعَتِؼَد مو يسَتْؾِزُم اًمُؽْػَر, أو سمُِؿَػسِّ  سمُؿَؽػِّ

َبُؾ صوطِمَبفو اجلُؿفقُر, وىمقَؾ: ُيْؼَبُؾ ُمطؾؼًو, وىمقَؾ: إِْن يموَن ٓ ٓ َيؼْ  ؽ اْوَُّ: 

 يعَتِؼُد طِمؾَّ اًمَؽِذِب ًمـٍَُمِة مؼوًَمتِف ]ىُمبَِؾ[ .
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قمل َأنَّ خموًمِػقفو  واـاحؼقؼ:  ٍر سمبدقَمتِف : َٕنَّ يمؾَّ ـموئػٍي شمدَّ أكف ٓ ُيَردُّ يُمؾُّ ُمؽػَّ

ُر خموًمِػ فو  , ومؾق ُأظِمَذ ذًمؽ قمغم اإِلـمالِق: ٓؾْمَتْؾَزَم شمؽػػَم مبَتِدقمٌي, وىمد شُمبوًمُِغ ومُتؽػِّ

ِع[,  ـْ َأْكَؽَر َأمرًا ُمتقاشمِرًا ِمـ ]اًمنمَّ َجقِع اًمطَّقائِػ, وموعمُْعَتَؿُد َأنَّ اًمَّذي شُمَردُّ روايُتُف َم

ورِة, ويمذا َمـ اقمتؼَد قمؽَسُف. ـِ سموًمُضَّ ي  معؾقمًو ِمـ اًمدِّ

ـْ هبذِه اًمصِّ  و َمـ َل َيُؽ َػِي, واْكَضؿَّ إمِم ذًمؽ َضْبُطُف عمِو َيرويِف َمَع َوَرقِمِف وشَمْؼقاُه: ومَلمَّ

 ومال موكَِع ِمـ ىَمبقًمِِف أصاًل .

وهق َمـ ٓ شَمْؼَتيض سمدقَمُتُف اًمتَّؽػػَم َأصاًل, ]و[ ىمد اظمُتؾَِػ َأيضًو ذم ىَمبقًمِِف  واـث ِن:

ِه:  وَردِّ

 .-وُهق سَمعقٌد  -ُيَردُّ ُمطَؾؼًو  ؽؼقَؾ:

وايِي قمـُف شَمْروُيًو ٕمِرِه وشَمـْقهيًو سمِذيْمِرِه.وَأيمثُر   َمو قُمؾَِّؾ سمِف َأنَّ ذم اًمرِّ

ـْ ُمْبَتدٍع رٌء ُيشوِريُمف ومقِف همػُم ُمبتدٍع.  وقمغم هذا: ومَقـَْبغل  َأْن ٓ ُيْروى قم

َم. وؾقَؾ:  ُيْؼَبُؾ ُمْطؾؼًو إَِّٓ إِن اقْمَتَؼَد طِمؾَّ اًمَؽِذِب: يمام شمؼدَّ

ِؿُؾُف قمغم حَتريِػ ُيْؼَبُؾ  وؾقَؾ: ـْ داقِمقًي إِمم سمِدقَمتِِف: ٕنَّ شمزيلَم سمِدقَمتِف ىمد حَيْ ـْ ََلْ َيُؽ َم

وايوِت وشَمسقَيتِفو قمغم مو يؼَتضقِف مذَهُبف, وهذا ذم  (اًمرِّ  اهدإَصحِّ

ىمبقحي  ضؿية(:فمية )ومـفو أيضو اًمػسؼ,  )واىفكق ؤيعا(: :اـث ـث: اـػِضؼ

 أظمرة إن َل يسؽمه اهلل . ختزي صوطمبفو ذم اًمدكقو ورسمام ذم

 ومـ أمثؾة ذـؽ:



 8٠ 

يمون يعرف ويػفؿ,  "أن اًمسؾؿل ؾملل اًمدارىمطـل قمـ قمكم سمـ ساج؟ ومؼول:  

 .(1)"وَل يؽـ يذايمر, ومنكف يمون ينمب اعمسؽر ويسؽر 

ؾمؿعً حيقك سمـ معلم يؼقل وذيمرت ًمف ؿمقخًو  وؾ َّ اـعّض س دـ وؿد اـدوري:

أقمرومف, يمون صوطمى ؿمعر,  "مـوذر, ومؼول:  يمون يؾزم ؾمػقون سمـ قمققـي يؼول ًمف: اسمـ

وَل يؽـ مـ أصحوب احلديٌ, ]ويمون يتعشؼ اسمـ قمبد اًمقهوب اًمثؼػل, ويمون 

يؼقل ومقف اًمشعر, ويمون يشبى سمـسوء صمؼقػ: ومطردوه مـ اًمبٍمة, ومخرج إمم مؽي[, 

ويمون يرؾمؾ اًمعؼورب ذم مسجد احلرام طمتك شمؾسع اًمـوس, ويمون يصى اعمداد 

ع اًمتل يتقضل مـفو طمتك شمسقد وضمقه اًمـوس, ًمقس يروي قمـف ]سموًمؾقؾ[ ذم اعمقاض

َل يؽـ مـ أصحوب احلديٌ,  "وًمذا ىمول ومقف اسمـ قمدي يمذًمؽ:  "رضمؾ ومقف ظمػم 

  .(2). "ويمون اًمغوًمى قمؾقف اعمجقن واًمؾفق 

, وطمديثف اعمقضقع,  اًمؽذب اًمٍميح ذم طمديٌ اًمـبل  )وؿْب(:اـرادع: 

 قوكف .وهق ذ أكقاع احلديٌ, قمغم مو يليت سم

وهق اخلومس مـ هذه إؾمبوب, وهق اًمذي يروي  )وُتؿة د ـؽْب(:ا  مس: 

 مو خيوًمػ اعمعؼقل واعمـؼقل, وًمؽـ َل يثبً قمؾقف اًمؽذب .

 (:91ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

                                                           

 (.199ؾممآت اًمسؾؿل )اًمـص:  (1)

( واسمـ 271/ 2) "اعمجروطملم  "(, وكؼؾف قمـف: اسمـ طمبون ذم 3٠9شموريخ حيقك )اًمـص:  (2)

)ص:  "اًمؽػويي  "( واًمزيودة ًمف, وهَل صحقحي قمـ قمبوس, واخلطقى ذم 52٠/ 7قمدي )

ـِ قمدي.245   ( وًمف كحُق زيودة اسم
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اوي سموًمَؽِذِب, وَ )  اًمؼسُؿ اًمثَّوين ِمـ َأىمسوِم اعمَردوِد, وهق مو يؽقُن سمسَبِى هُتَؿِي اًمرَّ

  اهـ (ؽْموكُ وُهق اعمَ 

 ك .دقموء أكف يسؾؿف اهلل مـ ـمريؼ اًمعطى واهلال )ي  رب ِفـّضـ  صريؼ اـعط (:
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َْك كككٌة-37  ِْ َؤْيع كككًا و ض   اْىَإْقكككب ا ِّ ٍِككك
 

 َؤْصكككس اِبيِّ ي كككا ِىْيع كككْبِػ ل اِئكككع ٌ  
 

ْٔ  ِزْفكؿٍ  و ُقكْىءُ    اْىغ َيػ ف ْسْش -38  َغْفَيك
 

ًُ و َمْثككؽ     ٕ ككا ْٔاْىِطْصكك ِبككْسُف اْىَإْو  َي
 

وَخسي أؾمبوب ًمؾطعـ ذم اًمراوي شمعقد إمم  )ومخكة ؤيعا ٍِ األقبا (:

 اًمضبط واظمتالًمف.

قمغم ضموكى إصوسمتف,  فسمحقٌ يؽثر همؾطف, ومػمضمع)فسش اىغيػ(:  ااوَّ: 

 ومػمومع اعمقىمقوموت, ويقصؾ اعمرؾمالت, وكحق ذًمؽ .

 )قىء احلفؿ(: اـث ِن: 

 (:114ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

ْح ؾمقُء احلِ ) , واعمُراُد سمِف: َمـ َل ُيَرضمَّ ـِ بُى اًمعوِذُ ِمـ َأؾمبوِب اًمطَّع ْػِظ وهق اًمسَّ

 ضموكُِى إِصوسمتِف قمغم ضموكِِى ظَمَطئِف, وهق قمغم ىمسؿلِم:

: قمغم َرْأِي سمعِض َأهِؾ  اوي ذم ََجقِع طموٓشمِف, ومُفق اًمشوذُّ إِْن يموَن ِٓزمًو ًمؾرَّ

. ٌِ  احلَدي

ِه َأو ًمَذهوِب سمٍِمه, َأْو يموَن ؾمقُء احلػِظ ـمورِ  شإن»َأْو  و ًمِؽؼَمِ اوي إِمَّ ئًو قمغم اًمرَّ

ٓطمؽِماِق يُمُتبِف, َأو قمدِمفو: سمَلْن يموَن يْعَتِؿُدهو, ومَرضَمَع إمِم طمػظِِف, ومسوَء , ومفذا هق 

 اعمُْخَتؾُِط.

َث سمِف ىمبَؾ آظمتالِط إِذا مَتقََّز ىُمبَِؾ, وإِذا َل شُمُقىمَِّػ ومقِف,  َيَتَؿقَّزْ  واحلُْؽُؿ ومقِف َأنَّ مو طَمدَّ

ـَ    اهد قمـُف(ويمذا َمـ اؿمَتَبَف إمُر ومقِف, وإِكَّام ُيْعَرُف ذًمؽ سموقْمتِبوِر أظِمذي

 .سمحقٌ يرومع اعمقىمقف ويقىمػ اعمرومقع, وهؽذا  )اىغفية(: اـث ـث:
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 .)مثؽ  األوٕاً(  اـرادع: 

 (:92ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

ِي قمغم َوَهِؿ راويِف ِمـ  صمؿَّ اًمَقَهُؿ, إِِن اـمُّؾَع قَمؾقِف:) اًمَّ ـِ اًمدَّ أي: قمغم اًمَقَهِؿ سمِوًمَؼراِئ

, َأو ٌٍ ٌٍ ذم طَمدي   َوْصِؾ ُمْرؾَمؾ َأو ُمـَْؼطع, َأو إِدظمول طَمدي
ِ
كحِق ذًمؽ ِمـ إؿمقوء

 اهـ اًمؼودطمِي(

 أي ظمصؾي ؾمقئي . )بسف اخلصية(:

 

َ ككثُ -39 ْٔ اْىِمكككع    و ج  َُط اَىَفككك  ِباْى
 

ٌْ ي ككاؼ  ِّ  ِْ ق ككيِّ ْٔ َؼِؽْيككق  ٍِكك  ز اِئَفكك
 

خموًمػي اًمراوي ًمغػمه مـ اًمرواة  )بادلطاىفة(: قمدة اًمعنمة )ومتث اىمع (:

 .آصمبوت ومقعؾؿ أكف َل يتؼـ مو روى وطمػظ واهلل اعمستعون

عمـفٍ  خموًمػي (ؼؽيق) دقموء اهلل أن يسؾؿ مـ )يا ؼ  قيٌ ٍِ ؼؽيق زائفة(:

  .  اًمعؾؿ واًمعؿؾذم اًمسؾػ اًمؽرام وإئؿي إقمالم, ـمريؼي اًمـبل 

   

 وباهلل اىحىفيق
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 يب ضؼف نهسمظ  

مـ سمقون شمػريعوت احلديٌ مـ طمقٌ اًمؼبقل واًمرد ومو  دعد أن اكافك اــ ضؿ:

قون أكقاع احلديٌ اًمتل ختوًمػ ذوط اعمؼبقل وسمدأ سمام بذم سموسمف كوؾمى أن يليت سم

 تي :خيوًمػ ذط آشمصول طمقٌ خيرج سمنمط آشمصول آكؼطوع سملكقاقمف, وهل ؾم

 إن يمون اًمسؼط مـ ضمفي اًمصحوِب ومفق اعمرؾمؾ . ااوَّ:

 إن يمون اًمسؼط مـ ضمفي اعمصـػ ومفق اعمعؾؼ . اـث ِن:

إن يمون اًمسؼط مـ ظمالل اًمسـد ومنن يمون سمقاطمد أو أيمثر ًمقس قمغم  اـث ـث:

 اًمتقازم ومفق اعمـؼطع آصطالطمل .

اًمتقازم ومفق إن يمون آكؼطوع مـ ظمالل اًمسـد سموصمـلم أو أيمثر قمغم  اـرادع: 

 اعمعضؾ .

 .ظمر ومفق اعمدًمسسملم راويلم ىمد ؾمؿع أطمدمهو مـ أ إن يمون آكؼطوع ا  مس:

ا وَل يسؿع أطمدمهو مـ آظمر ومفق إن يمون آكؼطوع سملم راويـ شمعوس اـِض دس:

 اعمرؾمؾ اخلػل. 

 هذا قمبورة قمـ  شمؼريى هلذا اًمبوب صمؿ اًمنموع امم  اعمؼصقد .و

 

 وباهلل اىحىفيق 
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 سمادلر 

ٍُْؽق ككٌو-41  ج ككاِبِمي م ككوِّ ٍ ْؽف ككىُق و 
 

 ٌْ ِْ َفَيككك ُٔ ي ن ككك ْْككك  اىشَّكككاِفِك ى ِقكككيُّ ٍِ
 

ىمقًٓ  أي مضوف إمم اًمـبل  )ٍؽفىق(:أي وطمد احلديٌ اعمرؾمؾ  )وٍؽقو(:

يمؾ مـ اًمػوظ اًمعؿقم ومقدظمؾ ذم ذًمؽ اًمتوسمعل  )مو جابمي(:أو ومعاًل أو شمؼريرًا, 

 وًمتوسمعل اًمؽبػم.اًمؽبػم واًمصغػم ظمالومًو عمـ ىمقده سم

 :ش 48ص »ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث   

   اهـ (ذًمؽ.واعمشفقر اًمتسقيي سملم اًمتوسمعلم أَجعلم ذم )

 . واًمتوسمعل هق مـ ًمؼل اًمصحوِب مممـًو سموًمـبل  

 (:اىشافِك)اًمؾؼوء  (:ىقي)اًمتوسمعل  :)ٍْٔ(أي موَل حيصؾ  (:ٍا مل ينِ)

ي ومخرج هبذا اًمؼقد اًمتوسمعل اًمذي ًمؼل اًمـبل كف يشػع يقم اًمؼقومٕ اًمرؾمقل 

. 

طمول يمػره صمؿ يسؾؿ سمعد ذًمؽ ومقؽقن طمديثف  وصقرشمف أن يؾؼك رؾمقل اهلل 

ذم طمؽؿ آشمصول مع أكف شموسمعل واعمعـك اًمعوم أن : اعمرؾمؾ هق طمديٌ اًمتوسمعل اًمذي 

, ومنكف ًمؼقف  , ويؿثؾقن ًمف سموًمتـقظمل رؾمقل هرىمؾ إمم اًمـبل  َل يؾؼ اًمـبل 

 .ومرًا صمؿ أؾمؾؿ سمعد ذًمؽيمو

واعمرؾمؾ ًمقس سمحجي إذ أكف مـ ىمسؿ اًمضعقػ طمتك يعتضد : حؽؿ املرسؾ 

 . .سمغػمه قمغم مو يليت
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 : ؾ َّ ا م َ مِضؾؿ يف مؼدمة َلحقحف 

واعمرؾمؾ مـ اًمروايوت ذم أصؾ ىمقًمـو وىمقل أهؾ اًمعؾؿ سموٕظمبور ًمقس ) 

 اهد.(سمحجي

سمـ اعمسقى, ومؾقس قمغم ومو ضموء قمـ اًمشوومعل: أكف يمون يؼبؾ مراؾمقؾ ؾمعقد 

شمتبعً مراؾمقؾ ؾمعقد سمـ اعمسقى ومقضمدشمف ٓ يروي إٓ قمـ »إـمالىمف, ومنكف يؼقل:  

وموٓقمتامد قمغم مو ىمقاه مـ اًمشقاهد وقمغم معرومي اًمـوىمؾلم ومؼد شمتبع اًمطرق طمتك  شصمؼي

 وضمدهو صمقاسمً, واهلل اعمستعون .

غوًمى قمـ ومراؾمقؾ اًمصحوسمي يمؾفو ذم طمؽؿ اعمقصقل ٕهنؿ إكام يروون ذم اًم

 . -أوموده اسمـ اًمصالح  -صحوسمي ويمؾفؿ قمدول ومجفوًمتفؿ ٓ شمُض 

 ذو  اَلحاج ج د ملرسؾ  : 

 :ـمونويشؽمط ًمالطمتجوج سموعمرؾمؾ ذ

مـ وضمف آظمر ؾمقاء يمون متصاًل أو مرؾمال يمؿرؾمؾ ؾمعقد سمـ  أن يروى ااوَّ:

 اعمسقى يعتضد سمؿرؾمؾ حمؿد سمـ ؾمػميـ .

 ى قمـ سمعض أهؾ اًمعؾؿ  .أن يعتضد سمؼقل صحوِب أو ومتوو اـث ِن:

 

 واهلل ادلىفق 
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 ادلؼهك  

ِْ ق ككْقٌػ ٍُم يَّككٌق-41 ْ اِظ ٍِكك  اإِلْقكك
 

 ِْ ْٕكككِو ٍِككك ِْيٍف َؤ َ كككاِظ ِبَيكككا ج ْصككك  ج 
 

مو يتعؾؼ سموعمرؾمؾ و أن ؾمؼطف مـ ضمفي اًمتوسمعل كوؾمى أن يتؽؾؿ    دع اــ ضؿ:مل

 قمـ اعمعؾؼ و هق اًمسؼط مـ ضمفي اعمصـػ .

ًمبعض اًمرواة أو   )ققػ(:ؼ هق احلديٌ اًمذي ومقف أي احلديٌ اعمعؾ )ٍميق(:

 .مـ ظمالل اًمسـد ًمؽـ  هذا اًمسؼط  )ٍِ اإلقْاظ(:يمؾفؿ 

أي أن اعمصـػ هق اًمذي يتٍمف هبذا اًمـقع مـ اًمسؼط  (:ٍِ ؤٕو اىحصْيف)

َجقع اًمسـد ويؼقل ىمول  ومؼد يسؼط ؿمقخف أو يسؼط ؿمقخف وؿمقخ ؿمقخف أو يسؼط

شمبوقمد ومؾق أؾمؼطف همػم اعمصـػ شمؽقن ًمف مـ همػم  (:بال متاظ) رؾمقل اهلل 

 شمسؿقي أظمرى ومؿثاًل اعمعضؾ ؾمؼط اصمـلم أو أيمثر ًمؽـ مـ ظمالل اًمسـد قمغم مو يليت.

 أكقاْ:ويف َلحقح اـّضخ ري  

 مو يعؾؼف ذم مقـمـ مـ صحقحف ويصؾف ذم مقـمـ آظمر . ااوَّ: 

 مو يعؾؼف ذم صحقحف  ويصؾف ذم يمتوب آظمر . اـث ِن:

 قمغم ذـمف  . مو يعؾؼف وًمقس اـث ـث:

 وـف صريؼ ن يف اـاعؾقؼ: 
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وصقغ اجلزم: جلزم وهق صحقح إمم مـ قمؾؼف قمـف, مو يؽقن سمصقغي ا ااوَّ: 

رٌ  َـّ  :ىمول , ذيمر, روى, وكحقهو, مثوًمف ذم يمتوب اإليامن, ىمول قَمامَّ ـْ ََجََعُف صَماَلٌث َم

الَ  ـْ َكْػِسَؽ , َوسَمْذُل اًمسَّ ـَ اإِلىْمَتوِر.وَمَؼْد ََجََع اإِلياَمَن اإِلْكَصوُف ِم  ِم ًمِْؾَعوََلِ , َواإِلْكَػوُق ِم

مو يؽقن سمصقغي اًمتؿريض وهذا اًمـقع ٓ يػقد صحي وٓ ضعػًو وصقغ  اـث ِن:

ًمف مو ذيمره ذم يمتوب اًمقضقء, ىمول اًمتؿريض:  ىمقؾ, وروي, وذيمر, وكحقهو, ومثو

ـْ ضَموسمٍِر َأنَّ اًمـَّبِكَّ  ىَموِع وَمُرِمَك َرضُمٌؾ سمَِسْفٍؿ , يَموَن رِم هَمْزَوِة ذَ  -  -َوُيْذيَمُر قَم اِت اًمرِّ

ُم وَمَريَمَع َوؾَمَجَد , َوَمَه رِم َصاَلشمِِف, وىمد أظمرضمف أمحد, وأسمق داود, وومقف  وَمـََزوَمُف اًمدَّ

  .قمـعـي اسمـ إؾمحوق

 وباهلل اىحىفيق 
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 ادلُمغغ 

َْْقِؽككٌك-42 ِْ ِىككؽ او  ق ككْقٌػ ٍُ ْ ْع ٍِكك  ق كك
 

 اىم ككع ْظ ِفككي ج ككى اِىي ِبَيككا َؤْمَثككؽ  َؤو 
 

وهذا ذوع مـ اًمـوفمؿ ذم سمقون اًمسؼط مـ ظمالل اًمسـد سمعد أن سملم اًمسؼط مـ 

 أـمراف اًمسـد 

ٕطمد رواة احلديٌ, وذـمف أن  )ققػ(:أي اعمـؼطع آصطالطمل  )ٍْقؽك(:

أي مـ ظمالل اًمسـد ٓ مـ ضمفي اعمصـػ وٓ مـ ضمفي  )ٍِ قْع(:يؽقن اًمسؼط  

 اًمتوسمعل .

)بال ؼط مـ ظمالل اًمسـد سمليمثر مـ واطمد ًمؽـ أو يؽقن اًمس )ؤو ؤمثؽ(: 

ذم مؽون اًمسؼط ومتؾخص أن اعمـؼطع هق  )يف اىمعظ(:أي مـ همػم مقٓه  جىايل(:

أن يسؼط مـ ظمالل اًمسـد راٍو أو أيمثر ًمقس قمغم اًمتقازم ومقخرج سمؼقًمـو )ؾمؼط( 

قًمـو )أو أيمثر( ًمقس اعمرؾمؾ واعمعؾؼ وظمرج سمؼش مـ ظمالل اًمسـد»اعمتصؾ, وسمؼقًمـو 

 اعمعضؾ قمغم مو يليت إن ؿموء اهلل شمعومم, اًمتقازم  قمغم

 واعمـؼطع مـ ىمسؿ اًمضعقػ وٓ يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت قمغم  اًمصحقح . 

مثوًمف: مو رواه اإلموم اًمؽممذي ذم ؾمــف : يمتوب اًمصالة , سَموب َمو ضَموَء ذِم 

ُجقِد , طمديٌ رىمؿ ) يُمقِع َواًمسُّ ـُ طُمْجٍر , ( , ىمول : 261اًمتَّْسبِقِح ذِم اًمرُّ صَمـَو قَمكِمُّ سْم طَمدَّ

ـْ قَمْقِن  ـِ َيِزيَد اهْلَُذزِمِّ , قَم ـْ إؾِْمَحَؼ سْم ـِ َأِِب ِذْئٍى , قَم ـِ اسْم ـُ ُيقُكَس , قَم َكو قِمقَسك سْم َأظْمؼَمَ



 9٠ 

ـِ َمْسُعقٍد َأنَّ اًمـَّبِلَّ   ـِ اسْم ـِ قُمْتَبَي قَم ـِ قَمْبِد اهللَِّ سْم وَل ذِم ىَموَل : إَِذا َريَمَع َأطَمُديُمْؿ وَمؼَ  سْم

اٍت , وَمَؼْد شَمؿَّ ُريُمققُمُف , َوَذًمَِؽ َأْدَكوُه , َوإَِذا  َ اًْمَعِظقِؿ صَمالَث َمرَّ ُريُمققِمِف : ؾُمْبَحوَن َرِبِّ

اٍت , وَمَؼْد شَمؿَّ ؾُمُجقُدُه ,  َ إقَْمغَم , صَمالَث َمرَّ ؾَمَجَد , وَمَؼوَل ذِم ؾُمُجقِدِه : ؾُمْبَحوَن َرِبِّ

 َوَذًمَِؽ َأْدَكوُه .

ـُ ىَموَل أَ  ـِ َمْسُعقٍد ًَمْقَس إؾِْمـَوُدُه سمُِؿتَِّصٍؾ : قَمْقُن سْم ٌُ اسْم سُمق قِمقَسك اًمؽممذي : طَمِدي

ـَ َمْسُعقٍد . َواًْمَعَؿُؾ قَمغَم َهَذا قِمـَْد َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ َيْسَتِحبُّقَن َأنْ  ـِ قُمْتَبَي ََلْ َيْؾَؼ اسْم  قَمْبِد اهللَِّ سْم

يُمقِع وَ  ضُمُؾ ذِم اًمرُّ ـْ صَمالِث شَمْسبِقَحوٍت .ٓ َيـُْؼَص اًمرَّ ُجقِد ِم  اًمسُّ

 

 وباهلل اىحىفيق 
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 ادلؼضم  

ٍُْمع كوٌ -43 ُْ و  َُ ِب ٌِْنِ  َمككا  ق ككَقْػ ِىكاْث
 

ِْ َؤْمَثؽ  َؤو   اىغ يكػْ  فكاْضش   ٍ ى ِظكك   ٍِ
 

ؾمؿل معضاًل ومـ أكقاع مو ُضعِّػ سمسبى اًمسؼط اعمعضؾ, و )وٍمعو(:

أي  )بُ ماُ الثٌْن ققػ(: ؿمؽول مـ طمقٌ كقع اًمسوىمطلم,اإلإلقمضوًمف, وهق 

 صمـلم مـ ظمالل اًمسـد .إن يمون اًمسؼط سمو

)ٍِ أو يمون اًمسؼط سمليمثر مـ اصمـلم ًمؽـ سمنمط أن يؽقن اًمسؼط  )ؤو ؤمثؽ(:

ذم قمدم اًمتؿققز سمقـف وسملم اعمـؼطع إذ  )اىغيػ(:حترز مـ  )فاضش(:واطمد  ٍىظك(:

 زم.أن اعمعضؾ أن يسؼط مـ ظمالل اًمسـد راويون أو أيمثر قمغم اًمتقا

ومخرج سمؼقًمـو )أن يسؼط مـ ظمالل اًمسـد( اعمرؾمؾ واعمعؾؼ وسمؼقًمـو )راويون أو 

 أيمثر قمغم اًمتقازم( اعمـؼطع .

 واعمعضؾ مـ ىمسؿ اًمضعقػ وٓ يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت .

ل َأكف ىَموَل سَمؾغـِل أِب ُهَرْيرَ  ة مثوًمف: َمو َرَواُه آموم َموًمؽ َرمَحف اهلل شَمَعومَم ذِم اعمَُْقـمَّ

 ىَموَل ًمؾؿؾقك ـَمَعومف َويمسقشمف احلَِديٌ َأن َرؾُمقل اهلل  

د سمـ قمجاَلن قَمـ َأسمِقف قَمـ أِب ُهَرْيَرة  وَمنِن َموًمًِؽو َوصؾف ظَمورج اعْمَُقـمَّل قَمـ حُمَؿَّ

   .وَمعرومـَو سمذًمؽ ؾُمُؼقط اصْمـلَْمِ 

 وباهلل اىحىفيق
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 انتسنيس 

ّْ اِقككِو ُقككق ْىغ  ج ككْعِىْيف  و ز ككعُّ-44  اْى
 

 ِْ ِِ ٍِكك َِْيككٍػ ِبككْي  َفاِظككِو و ِشككْيص  ِجْي
 

َ ككْو ِبِصككيغ ٍة-45 َ اِق ل َيكك  ُجْس  اىكَّكك
 

 ِْ ِْ و َقككاَه َمم كك  و اِلككِي ي ككا ز قَِّقكك
 

46- ُٔ ْ اِظ ِغْ  ج ككْعِىْيف  ي ْعُلىّ كك  اْىِةْقكك
                     

ُٕكككى   ًٌ و  ُِٕؽ ز كككؽ ا  اْىِةْفك كككاِظ ـَكككا
 

كوؾمى أن يبلم أكقاع اًمسؼط  اًمسؼط اًمظوهرة  مـ سمقون أكقاع مل  ؽرغ اــ ضؿ:

 ويؽقن ذًمؽ ذم اعمدًمس واعمرؾمؾ اخلػل ومؼول هـو: اخلػل

اًمدًمس وهق اظمتالط اًمـقر  كقع اعمَُدًمَّس )جعىيف(:أي شمعريػ  )وزع(: 

أي ؾمؼقط اًمراوي  )ققىغ اىْاقو(:سموًمظؾؿي ؾمؿل سمذًمؽ ٕكف يعؿك قمـ اًمـوفمر 

 ل اًمسـد ويؽقن هذا اًمسؼط مـ.ظمال مـ

وهق ؿمقخ اًمراوي,  )وشيص فاظو(:وهق اًمراوي اعمدًمس,  )بٌن جيَيػ(: 

ًمؽـ ضوسمط ذًمؽ أن يؽقن يمؾ واطمد ىمد ؾمؿع مـ أظمر ذم اجلؿؾي, وَل يسؿع مـف 

 هذا احلديٌ, وشمؽقن اًمروايي.

أي ٓ يػقد )حتَو لي  اىكَاق(: أي مـ صقغ اًمتحديٌ شمقهؿ و )بصيغة(: 

وأظمؼمكو وؾمؿعً, وًمؽـ حتؿؾ قمؾقف ومتػقد  اًمسامع فموهرا يمام هق احلول ذم طمدصمـو

 اًمسامع وقمدمف .

أي طمؼؼ  )زققِ (:مـ صقغ اًمتحديٌ ومثؾف )أن(  )لِ وقاه(:مثؾ  )ك(: 

 يو مـ أكً مـ طمػوظ احلديٌ وِمقزيف . )ياوالي(:هذا اًمؼقل 

 شمدًمقس اإلؾمـود .)جعىيف غ  االقْاظ(: أي يسؿقن هذا اًمـقع   )يعلىّٔ (:
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 إغ ؾِضؿع:ان اـادـقس يـؼِضؿ  

 ااوَّ: شدـقس ا سـ د، وهق أكقاْ:

, وهق: ان يروي قمـ ؿمقخف, صمؿ يسؼط ضعقػو سملم صمؼتلم شدـقس اـاِضقية ااوَّ:

 ىمد ؾمؿع أطمدمهو مـ أظمر أو ًمؼقف, ويرويف سمصقغي حمتؿؾي سملم اًمثؼتلم.

 اًمقًمقد سمـ مسؾؿ وسمؼقي سمـ اًمقًمقد.اًمـقع مـ اًمتدًمقس وِمـ اؿمتفر هبذا 

مثؾ ان يؼقل اًمراوي: طمدصمـو ومالن وومالن وهق َل يسؿع  اـعطػ:اـث ِن: شدـقس 

 مـ اًمثوين.

يملن يؼقل اًمراوي: طمدصمـو أو ؾمؿعً, صمؿ يسؽً  اـث ـث: شدـقس اـِضؽقت:

 سمرهي, صمؿ يؼقل: هشوم سمـ قمروة أو إقمؿش مقمهو اكف ؾمؿع مـفام وًمقس يمذًمؽ.

 سموًمتحديٌ أو تعبػموهق مو يؼع مـ اعمحدصملم مـ اًم اـرادع: شدـقس َلقغ ااداء،

 ضموزة مقمهو ًمؾسامع وٓ يؽقن ؾمؿع مـ ذًمؽ اًمشقخ ؿمقئو .آظمبور قمـ اإل

 سموًمسامع. ٓ أن يٍمحإوطمديٌ اعمدًمس مردود 

 اًمتحديٌ وآظمبور مـ أول اًمسـد امم آظمره.  أم  شدـقس اـاِضقية ؽقأ   ؽقف:

اوي ذا َل يٍمح سموًمسامع ظمشقي ؾمؼقط رطمديٌ اعمدًمس إوؾمبى رد اعمحدصملم 

 اعمدًمس ومـ قمـعـ قمـف. يمام ذم طمديٌ قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اًمعزيز سمـ ضمريٍ, سملم

قمـ كوومع, قمـ اسمـ قمؿر مرومققمو: ))ٓ شمبؾ ىموئام(( أظمرضمف اسمـ طمبون وىمول: أظموف 

  (1) ضمريٍ َل يسؿع مـ كوومع هذا اخلؼم.أن اسمـ 

                                                           

 (.69)ص: أصمر قمؾؾ احلديٌ ذم اظمتالف اًمػؼفوء  (1)
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 ؿقة اـأقل دلـؼ ب أو ؿـك ؼْ مأفقرة،شعوهق:  اـث ِن: شدـقس اـأققخ 

  كف. وسقلِت دق

عمو ٓ ُيقز آشمقون سمف وومعؾف  (:زؽاً)أي طمؽؿ اًمتدًمقس ذم اًمنمع أكف  (:وٕى) 

أي ومسوده فموهر  (:ـإؽ اىفكاظ)يسبى مـ اًمتؿقيف وشمصحقح موٓ يصح 

 ومقدظمؾ ذم احلديٌ مو ًمقس مـف. 

إذًا ومحد شمدًمقس آؾمـود أن يروي اًمراوي قمؿـ قموسه وؾمؿع مـف موَل يسؿع 

ومؼقًمـو: )قمؿـ قموسه وؾمؿع مـف( ظمرج سمف اعمرؾمؾ اخلػل مـف مقمهًو أكف ؾمؿعف 

ظمرج مو ؾمؿع مـف ومؾقس سمتدًمقس  (:ٍامل يكَك ٍْٔ)وؾمقليت إن ؿموء اهلل وىمقًمـو: 

أي أكف حيدث سمعـ وىمول وًمقسً سمٍمحيي ذم  اًمسامع  (:ٍىمهًا ؤّٔ مسك)وىمقًمـو: 

 وإكام حتؿؾ قمؾقف .

 ـف ح َلت:ؽعؾؿ  ْا أكف َل يرد حديث املدـس مطؾؼً ، وإكَ 

 أن يٍمح سموًمسامع, ومحديثف مؼبقل . ااوَّ:

 .أن يؽقن ذم اًمصحقحلم اـث ِن:

ٓ يؼبؾ إٓ مو يمون ؾمامقمًو, مثؾ روايي ؿمعبي يؽقن اًمراوي قمـ اعمدس  اـث ـث: 

 قمـ ؿمققظمف.

 يؼقَّ:وؿ ن شعّضف 

 . شٕن أزين أطمى ازم مـ أن أدًمس» 

 (:355ويف اـؽػ ية يف طؾؿ اـرواية ـؾخطق  اـّضغدادي )ص  
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وِج:   ـُ احْلَجَّ  .شاًمتَّْدًمِقُس َأظُمق اًْمَؽِذِب »ىَموَل ؿُمْعَبُي سْم

 صّضؼ ت املدـِضع:

واعمدًمسقن ًمقسقا قمغم طمد واطمد سمحقٌ شمتقىمػ ذم يمؾ مو ىمول ومقف يمؾ واطمد 

 مـفؿ )قمـ( وَل يٍمح سموًمسامع سمؾ هؿ َخس ـمبؼوت:

 اعمدًمسلم كودرا ضمدا سمحقٌ يـبغل أٓ يعد ذم مـ َل يقصػ سموًمتدًمقس إّٓ  أوَل:

 ري وهشوم سمـ قمروة ومقؾمك سمـ قمؼبي.يمقحقل سمـ ؾمعقد إكصو

مـ اطمتؿؾ إئؿي شمدًمقسف وظمّرضمقا ًمف ذم اًمصحقح وإن َل يٍمح سموًمسامع,  ث كق :

 وذًمؽ ًمقاطمد مـ أؾمبوب صمالصمي:

 إمو إلمومتف. -أ 

 وإمو ًمؼؾي شمدًمقسف ذم ضمـى مو روى -ب 

وؾمؾقامن إقمؿش وإسمراهقؿ  وإمو ٕكف ٓ يدًمس إّٓ قمـ صمؼي, يموًمزهري -ج 

اًمـخعل وإؾمامقمقؾ سمـ أِب ظموًمد وؾمؾقامن اًمتقؿل ومحقد اًمطقيؾ واحلؽؿ سمـ قمتقبي 

وحيل سمـ أِب يمثػم واسمـ ضمريح واًمثقري واسمـ قمققـي وذيؽ اًمؼوِض وهشقؿ, ِمـ 

, ومػل اًمصحقحلم وهمػممهو هلمٓء -إن ؿموء اهلل  -ؾمتليت شمراَجفؿ ذم ـمبؼتفؿ 

س ومقف اًمتٍميح سموًمسامع ومحؾ سمعض إئؿي ذًمؽ قمغم أن احلديٌ اًمؽثػم ِمو ًمق

اًمشقخلم اـمؾعو قمغم ؾمامع اًمقاطمد مـ أمثول همٓء ًمذًمؽ احلديٌ اًمذي أظمرضمف 

سمؾػظ )قمـ( وكحقهو قمـ ؿمقخف, وًمؽـ ذم هذا كظر: سمؾ اًمظوهر أن ذًمؽ ًمقاطمد مـ 

 ٓ أقمرف"إؾمبوب اًمثالصمي اًمتل شمؼدمً آكػو, وهذا هق اًمراضمح, ىمول اًمبخوري: 



 96 

ًمسػقون اًمثقري قمـ طمبقى اسمـ أِب صموسمً وٓ قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ وٓ قمـ مـصقر  

ذم َجؾي مشويخ يمثػميـ مـ ىمول: ٓ  أقمرف ًمسػقون قمـ همٓء شمدًمقسو ... مو أىمؾ 

 ."شمدًمقسف

مـ شمقىمػ ومقفؿ َجوقمي ومؾؿ حيتجقا إّٓ سمام سطمقا ومقف سموًمسامع, وىمبؾفؿ  ث ـث :

آظمرون مطؾؼو, يموًمطبؼي اًمتل ىمبؾف, ٕطمد أؾمبوب اًمتل شمؼدمً يموحلسـ وىمتودة 

وأِب إؾمحوق اًمسبقعل وأِب اًمزسمػم اعمؽل وأِب ؾمػقون ـمؾحي سمـ كوومع وقمبد اعمؾؽ سمـ 

 قمؿػم.

طمديثفؿ إّٓ سمام سطمقا ومقف سموًمسامع مـ اشمػؼقا قمغم أكف ٓ حيتٍ سمٌمء مـ  رادع :

ًمغؾبف شمدًمقسفؿ ويمثرشمف قمـ اًمضعػوء واعمجوهقؾ ... وذًمؽ يمؿحؿد سمـ إؾمحوق 

وسمؼقي وطمجوج سمـ أرـموة وضموسمر اجلعػل واًمقًمقد سمـ مسؾؿ وؾمقيد سمـ ؾمعقد 

 وأَضاهبؿ .

 ومفمٓء اًمذيـ حيؽؿ قمغم مو رووه سمؾػظ )قمـ( سمحؽؿ اعمرؾمؾ.

 اًمتدًمقس, ومَردُّ طمديثفؿ سموًمتدًمقس ٓ وضمف مـ ىمد ضعػ سملمر آظمر همػم َ مِض :

ًمف: إذ ًمق سح سموًمتحديٌ َل يؽـ حمتجو سمف.. يملِب ظمبوب اًمؽؾبل وأِب ؾمعقد اًمبؼول 

  (1) .وكحقمهو, ومؾقعؾؿ هذا ومنكف كوومع ذم معرومي همٓء

 وباهلل اىحىفيق

                                                           

( ًمؾشقخ محود سمـ حمؿد إكصوري اخلزرضمل اًمسعدي 95/ 2اًمتدًمقس واعمدًمسقن ) (1)

 هـ(1418)اعمتقرم: 
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 ادلرسم     

ُيككْػَمُؽ ّ ككىٌق اخَلِفككيُّ و ادل ْؽق ككو -47  
 

ًِ  ِؼو اي كككة    ج م اص كككُؽوا  َغاِب اىَقكككى
 

48-ِْ ٍُ َغًِن ٍِ ٍَْنا َ اقْ  َؤو ِىي ْقي كا  ِب  ق ك
 

 ٌْ ِْ و َىكك ٌُ ي ن كك ْ ُه َّ ب ْيكك َ ككاْق َثكك  اْخِح
 

)وادلؽقو عمو ذيمر اًمـوفمؿ مو يتعؾؼ سموعمدًمس ومرق سمقـف وسملم اعمرؾمؾ اخلػل سمؼقًمف 

ومخرج سمف اعمرؾمؾ آصطالطمل اًمذي شمؼدم سمقوكف وهق طمديٌ اًمتوسمعل  اخلفي(:

مـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ  )ّىق(:وظمرج سمف آكؼطوع اًمظوهر   يؾؼ اًمـبل اًمذي َل

 وهق كقع مـ  اعمـؼطعوت ًمؽـ ذـمف أكف:

ذم طمول اعمعوسة  )بغا جماصؽوا(:أي اًمرواة قمـ سمعضفؿ  )ؼواية اىقىً(: 

أي ٓ يؿؽـ ًمؼقوهؿ ومنن  )ٍِ غًن بٍناُ ىيقيا(:ًمؽـ مقزة قمـ اعمدًمس سمؼقًمف: 

قح أن يؿؽـ ًمؼقو اًمرواة سمحقٌ أهنؿ ىمد قموؿمقا ذم قمٍم ذط مسؾؿ ذم طمد اًمصح

وَل يؽـ مـف  (:ؤو مساق)سمعضفؿ قمـ سمعض  سؿعواطمد و مؽون واطمد ومقؿؽـ أن ي

ؾمامع مـ سمعضفؿ وهذا ذط اًمبخوري إذ أكف يشؽمط ذم طمد اًمصحقح اًمسامع ذم 

 اجلؿؾي وًمق مرة واطمدة .

سمحقٌ  (:اخحَاق) هـوًمؽ (:مث)أي َل حيصؾ سملم اًمرواة  (:ومل ينِ بيْهٌ)

 ؾمؿع سمعضفؿ مـ سمعض .
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أن اعمرؾمؾ اخلػل أن يروي اًمراوي قمؿـ قموسه وَل يؾؼف أو يسؿع  ؽاؾخص: 

مـف مقمهًو أكف ؾمؿع واًمػرق سمقـف وسملم اعمدًمس أن اعمدًمس ىمد طمصؾ ومقف اًمسامع سملم 

 اًمتؾؿقذ واًمشقخ ذم اجلؿؾي, ًمؽـ احلديٌ اًمذي دًمسف َل يسؿعف مـف.

كام وىمعً اعمعوسة وَل يؽـ صمؿ  ؾمامع مطؾؼًو وموكتبف هلذا أمو اعمرؾمؾ اخلػل ومن 

 اًمػرق.

 :(168ذح اُلداية )ص:  يفؾ َّ اـِضخ وي يف اـغ ية 

ِمَثوًمف: طَمِديٌ َرَواُه اسْمـ موضمي مـ ـَمِريؼ  قمؿر سمـ قمبد اًْمَعِزيز, قَمـ قمؼَبي سمـ )

ضمزم سمِِف اعمزى : َوقمؿر َل يؾؼ قمؼَبي يَماَم "رطمؿ اهلل طمورس احلرس  "قَمومر َمْروُمققمو: 

ـَْمَراف  "رم  ْٕ  ."ا

 (اهـ. َويَمَذا َمو َرَواُه احْلسـ اًمبٍمى قَمـ َأسمك ُهَرْيَرة قمغم اًمَؼْقل سمَِلكَُّف َل يره 

 

 وباهلل اىحىفيق 
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 ٍ ئادلؼُؼٍ وادلؤَ 

49-ٌِ ْْم  ِْ ٍُم  ِْ ق ِميٍع َمم   ل ِيكيْ  ل 
 

  ّّ ِٔ ِفككي ٌِسٍُككا  َِكك  خ ِيككْي َقككىٌه ُزْن
 

أي مثؾ ىمقل اعمحدث ذم طمول كؼؾف  )ممِ(:حلديٌ اعمعـعـ أي ا )ٍمْمِ(:

 :قمغم مو يليت اعمعـعـ وشمسؿك هذه سموًمعـعـي وطمؽؿ احلديٌ )لِ(:ًمؾحديٌ 

 إن صدرت اًمعـعـي مـ همػم مدًمس ومفل حمؿقًمي قمغم اًمسامع مطؾؼًو  . -1

إن صدرت اًمعـعـي مـ مدًمس, إن يموكً ذم اًمصحقحلم أو يمون  اًمراوي  -2

يمون ؾمامقمًو يمروايي ؿمعبي قمـ مشوخيف, ومفل مؼبقًمي وحمؿقًمي قمـفؿ ٓ يروي إٓ مو 

 قمغم آشمصول .

إن صدرت اًمعـعـي مـ مدًمس ظمورج اًمصحقح وَل يؽـ اًمراوي قمـفؿ ِمـ  -3

 يشؽمط ذم هذا اًمبوب اًمسامع ومال شمؼبؾ إٓ إذا سح سموًمتحديٌ .

أي  )يف زنَٔ(:أي  كؼؾ اًمراوي ًمؾحديٌ سمصقغي أن ومالكًو ىمول,  ِ(:سٍاّ)

 واضح سملم وقمغم اًمتػصقؾ اًمسوسمؼ . )قىه خيي(:عمعـعـ طمؽؿ ا

 

 وباهلل اىحىفيق

  



 1٠٠ 

 يب ضؼف الذتالل انضجظ 

مو ضعػ  ذيمر ومرغ اًمـوفمؿ مـ ذيمر مو ضعػ ًمؾسؼط , ذع ذمسمعد أن  

 .ٓظمتالل اًمضبط

 ادلؼهم

51- ُْ َُ ِب  اىِمَيكوِ  ِبه ِػ  ٍ ْطِفيِّا  َما
 

 ٌْ ُٓ ز ككككِعيث ُه  ِبادَلُميَّككككِو ج ككككْعُلى
 

 )هبػ  اىميو(:أي اًمعؾي ظمػقي همػم فموهرة  )سلفيًا(:أي احلديٌ  ماُ(: )بُ

وضوسمط اًمعؾي أن يؽقن احلديٌ فموهره اًمسالمي مـ اًمضعػ وسمعد اًمبحٌ 

واًمتـؼقى سمجؿع اًمطرق أو َجع يمالم أهؾ اًمعؾؿ طمقل احلديٌ ىمد دمد قمؾي ظمػقي 

 شمؼدح ذم صحي احلديٌ .

 )بادلميو(:شمسؿقف   ٓ(:)جعلىأي هذا اًمـقع  مـ احلديٌ   )زعيثهٌ(:

 ديٌ ضعقػ ومفق معؾ ًمؽـ ضمرت اًمعودةسموحلديٌ اعمعؾ أو اعمعؾؾ مع أن يمؾ طم

وآصطالح أن مو يمون ضعػف فموهرًا يسؿك سمـقع ضعػف يموعمـؼطع واعمرؾمؾ 

 واعمعضؾ ومو يمون ضعػف ظمػقًو يسؿك سموعمعؾ أو اعمعؾؾ .

 (:711/ 2ؾ َّ احل ؽظ يف اــؽَ ط  مؼدمة ادـ اـص ح )

عغم هذا ٓ يسؿك احلديٌ اعمـؼطع مثال معؾقٓ, وٓ احلديٌ اًمذي راويف وم)

إذ آل أمره إمم رء مـ ذًمؽ مع  4جمفقل معؾقٓ أو ضعقػ وإكام يسؿك معؾقٓ

 اهـ سالمي مـ ذًمؽ(اًميمقكف فموهر 
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 (:16ؾ َّ شقخـ  مؼّضؾ يف أح ديث معؾة ض هره  اـصحة )ص  

عؾؾ هق: احلديٌ اًمذي اـمؾع ومقف وموحلديٌ اعم "اعمؼدمي"ىمول اسمـ اًمصالح ذم )

 قمغم قمؾي شمؼدح ذم صحتف مع أن فموهرة اًمسالمي مـفو.

 "قمؾقم احلديٌ"ىمؾً: وهذا حترير ًمؽالم احلويمؿ ذم  "اًمـؽً"ىمول احلوومظ ذم 

ومنكف ىمول: وإكام يعؾؾ احلديٌ مـ أوضمف ًمقس ًمؾجرح ومقفو مدظمؾ, ومنن طمديٌ 

ًمثؼوت أن حيدصمقا سمحديٌ ًمف اعمجروح ؾموىمط واه وقمؾي احلديٌ شمؽثر ذم أطموديٌ ا

 اهـ(واعمعرومي.قمؾي ومتخػك قمؾقفؿ قمؾتف, واحلجي ومقف قمـدكو اًمعؾؿ واًمػفؿ 

سمـ أِب طموشمؿ اوأوؾمع مـ شمؽؾؿ قمغم هذا اًمـقع  اًمدار ىمطـل ذم يمتوسمف اًمعؾؾ و 

 واًمؽممذي وهمػمهؿ  مـ أئؿي اًمشلن.

 (:23ؾ َّ شقخـ  مؼّضؾ يف ؿا دف أح ديث معؾة ض هره  اـصحة )ص:  

  ف مفؿ :شـّضق

 ىمد يؽقن احلديٌ معاًل مـ ـمريؼ, وصحقحًو مـ ـمريؼ أظمرى, أو مـ ـُمُرٍق.

وأظمرج مسؾؿ, قَمـ اعمؼدمل, قَمـ  ( :375ص ) "اـااّضع"يف :ؾ َّ اـدارؾطـل  

محود, قَمـ أيقب, قَمـ كوومع, قَمـ اسمـ قمؿر أن قمؿر ىمبؾ احلجر. ىمول: وىمد اظمتؾػ 

واحلقِض, قَمـ محود. وظموًمػفؿ  ومقف قمغم أيقب وقمغم محود سمـ زيد وىمد وصؾف مسدد

ؾمؾقامن وأسمق اًمرسمقع وقمورم وملرؾمؾقه, قَمـ محود. ىمول سمـ قمؾقي, قَمـ أيقب كبئً أن 

قمؿر ًمقس ومقف كوومع, وًمؽـ قمؿر وهق صحقح مـ طمديٌ ؾمقيد سمـ همػؾي وقموسمس 

 سمـ رسمقعي واسمـ سضمس, قَمـ قمؿر.



 1٠2 

وأظمرج اًمبخوري طمديٌ قمؿران سمـ طمطون, قَمـ اسمـ قمؿر,  (:379وؾ َّ ص ) 

ـ قمؿر ذم ًمبس احلرير, وقمؿران مؽموك ًمسقء اقمتؼوده وظمبٌ رأيف واحلديٌ قمَ 

صموسمً مـ وضمقه, قَمـ قمؿر, قَمـ قمبد اهلل مقمم أؾمامء وهمػمه, قَمـ اسمـ قمؿر, قَمـ 

 اهـ. قمؿر

ومعغم هذا ٓ ُيقز ًمطوًمى قمؾؿ أن حيؽؿ قمغم احلديٌ سموًمضعػ سمؿجرد أن يراه 

ى, أو صحقحًو قمـ صحوِب ذم يمتى اًمعؾؾ, ومرسمام يؽقن صحقحًو مـ ـمريؼ أظمر

سمسـد ضعقػ وهق ذم  "جمؿع اًمزوائد"آظمر, سمؾ رسمام يؽقن احلديٌ ذم 

 قمـ صحوِب آظمر. "اًمصحقحلم"

وٓ حيؽؿ قمغم احلديٌ سموًمضعػ اعمطؾؼ إٓ طموومظ يمبػم يموإلموم أمحد وقمكم سمـ 

يمون ذم  اعمديـل, واًمبخوري, ومسؾؿ, وأِب زرقمي, وأِب طموشمؿ اًمرازيلم, ومـ

ارىمطـل وسمؼقي طمػوظ احلديٌ اعمتبحريـ ذم هذا اًمػـ, ومـ اًمعؾامء مضامرهؿ يموًمد

اًمـؽً قمغم "اعمؼمزيـ ذم هذا اًمػـ احلوومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ومنين وضمدت ذم يمتوسمف 

ذم اعمعؾِّ وذم اعمضطرب شمعؼبوت ًمف شمشد هلو اًمرطمول, ومجزاه  "يمتوب اسمـ اًمصالح 

  ـاهظمػمًا. اهلل قمـ اإلؾمالم وقمـ قمؾؿ احلديٌ سمخصقصف 

 يؼدم ذم هذا اًمبوب إقمالل اعمتؼدملم قمغم شمصحقح همػمهؿ . : ؽ ئدة
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 (:114/ 1ؾ َّ احل ؽظ يف اــؽَ ط  ؿا ب ادـ اـص ح ) 

ومنذا وضمدكو طمديثو ىمد طمؽؿ إموم مـ إئؿي اعمرضمقع إًمقفؿ سمتعؾقؾف وموٕومم )

اشمبوقمف ذم ذًمؽ يمام كتبعف ذم شمصحقح احلديٌ إذا صححف. وهذا طمقٌ َل خيتؾػقا 

 اهـ  (ومنذا اظمتؾػقا ومال سمد مـ اًمؽمضمقح.

 أمثؾة ـألح ديث املعؾة : 

صَمـَو(: 1/523)اهلل رمحف موضمف سمـ اهلل قمبد أسمق اإلموم ىمول املث َّ ااوَّ :  طَمدَّ

ـُ  إؾِْمَحُؼ  وِب  قَمْبدُ  َأْكَبَلَكو َمـُْصقرٍ  سْم ـُ  اًْمَقهَّ   سْم
ٍ
ـْ  اًْمِعْجكِمُّ  قَمَطوء ـِ  قَم ـْ  قَمْقنٍ  اسْم ـِ  قَم  احْلََس

ـْ  ـِ  ُأَِبِّ  قَم اَم   اهللِ َرؾُمقلِ  َمعَ  يُمـَّو: )ىَموَل  يَمْعٍى  سْم  َكَظْرَكو ىُمبَِض  وَمَؾامَّ  َواطِمدٌ  َوضْمُفـَو َوإِكَّ

 (.َوَهَؽَذا َهَؽَذا

 ضمومع ذم وًمؽـ ًمؾتحسلم, ىموسمؾ وضمدشمف رضموًمف إمم كظرت إذا احلديٌ هذا

 وإكام يمعى, سمـ أِب مـ يسؿع َل احلسـ أن "اًمزضموضمي مصبوح" ورم اًمتحصقؾ

 .أِب قمـ اًمسعدي ضؿرة سمـ قمتل مـ ؾمؿعف

َكو( : 5/194)اهلل رمحف اًمـسوئل اإلموم ىمول املث َّ اـث ِن: ـُ  إؾِْمَحُؼ  َأظْمؼَمَ  سْم

اِق  قَمْبدُ  َأْكَبَلَكو ىَموَل  إسِْمَراِهقؿَ  زَّ صَمـَو ىَموَل  اًمرَّ ـْ  َمْعَؿرٌ  طَمدَّ ـْ  ىَمَتوَدةَ  قَم  اهلل َرؾُمقَل  َأنَّ  َأَكسٍ  قَم

ـْ  اًْمَؼَدمِ  فَمْفرِ  قَمغَم  حُمِْرمٌ  ُهقَ وَ  اطْمَتَجؿَ     ِم
ٍ
 .سمِفِ  يَمونَ  َوْثء

 يؼقل(: 5/29٠)داود أسمو وًمؽـ. اًمصحقح رضمول وضمدهتؿ ؾمـده ذم كظرت إذا

 قمـ يعـك. أرؾمؾف قمروسمي أسمك اسمـ: ىمول أمحد ؾمؿعً: )احلديٌ هذا قمؼى

 اهـ(ىمتودة
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 ذم اًمـوس صمبًأ ومؿـ قمروسمي أِب اسمـ ؾمعقد وأمو يمالم, ىمتودة قمـ معؿر روايي ورم  

 .أقمؾؿ واهلل. ؿموذاً  معؿر طمديٌ ومقعتؼم ىمتودة,

صَمـَو:  (12/42٠)اهلل رمحف داود أسمق ىمول املث َّ اـث ـث: ـُ  طَمدَّ ـُ  احْلََس صَمـَو قَمكِمٍّ  سْم  طَمدَّ

َكو َيِزيدُ  ـْ  ِهَشومٌ  َأظْمؼَمَ دٍ  قَم ـْ  َأطَمدٌ  َمو: طُمَذْيَػيُ  ىَموَل  ىَموَل  حُمَؿَّ َّٓ  ْتـَيُ اًْمػِ  شُمْدِريُمفُ  اًمـَّوسِ  ِم  إِ

َّٓ  قَمَؾْقفِ  َأظَمووُمَفو َأَكو دُ  إِ ـُ  حُمَؿَّ ًُ  وَمنيِنِّ  َمْسَؾَؿيَ  سْم َُ  ََل » َيُؼقُل   اهللَِّ َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع  َشُُضُ

ـِْػْاـَةُ   . شا

 ؾمـده ذم كظرت إذا وأكً طمسون, اسمـ هق وهشوم ؾمػميـ, اسمـ هق حمؿد

 يمام مرؾمؾي, طمذيػي ـقم روايتف ؾمػميـ اسمـ حمؿد وًمؽـ اًمصحقح, رضمول وضمدهتؿ

 ."اًمتحصقؾ ضمومع" ذم

صَمـَو:  (5/391)اهلل رمحف أمحد اإلموم ىمول املث َّ اـرادع: صَمـَو ُمَعوِوَييَ  َأسُمق طَمدَّ  َأسُمق طَمدَّ

ؿَْمَجِعلُّ  َموًمٍِؽ  ْٕ ـْ  ا ـِ  ِرسْمِعلِّ  قَم ـْ  طِمَراشٍ  سْم  مِمْ  إِنْ »  اهلل َرؾُمقُل  ىَموَل  ىَموَل  طُمَذْيَػيَ  قَم

 َُ ـْ   ُس اــْ  َأْدَر ْ  إَِذا اْاُوَغ  اــُُّضْقةِ  َأْمرِ  ِم ََ  َم  َؽ َْلـَعْ  َشِْضَاْحِل  َ   . شِشْل

 أِب قمـ :طموشمؿ أِب اسمـ ىمول معؾ, وًمؽـف اًمصحقح, رضمول رضموًمف احلديٌ هذا

 قمـ ؾمعد, سمـ إسمراهقؿ قمـ إويز, اًمعزيز قمبد قمـ احلديٌ ذيمر وىمد زرقمي

 وذيمر....طمذيػي قمـ طمراش سمـ رسمعل قمـ مـصقر, قمـ اًمثقري, ؾمػقون

 سمـ قمؼبي وهق) مسعقد أِب قمـ رسمعل قمـ واًمصحقح :زرقمي أسمق ىمول صمؿ احلديٌ,

 احلديٌ مـ ًمقس واًمثوين .إول يمالم  اًمـبل قمـ (اًمبدري قمؿرو

 (1)(شمزود َل مـ سموٕظمبور ويلشمقؽ) :يعـل

 وباهلل اىحىفيق

  
                                                           

 أطموديٌ معؾي فموهرهو اًمصحي ًمؾعاّلمي مؼبؾ اًمقادقمل رمحف اهلل شمعومم (1)
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 زيبزح انثمخ    

ٕ ا ِؾي كككاظ ٌ  -51  اىثَِّقكككاُت ي كككْػم ُؽ
 

ُْ ىَىككٌةٍ ْقُب  ٕ ككا ِب  اأَلْثب ككاُت ؾ اظ 
 

ٕ ا ؤو -52  اىكُؽوا ِ  ِفي األْمَثُؽ ؾ اظ 
 

 اىَثب ككاِت ؤض ككا يككا َؤِميككٌع َقككْىٌه 
 

عمو شمؽؾؿ اًمـوفمؿ قمـ احلديٌ اعمعؾ كوؾمى أن يذيمر مو يتعؾؼ سمزيودة اًمثؼي, ٕن 

أي ذم احلديٌ ؾمقاء يموكً اًمزيودة ذم متـف أو ؾمـده  )ؾياظ (:سموهبو قمؾؿ اًمعؾؾ: 

 إصمبوت اًمذي حيتٍ سمحديثفؿ ذم طمول اكػرادهؿ. )اىثقات(:اًمرواة  )يػمؽٕا(:

ذم اًمسـد  )ؾاظٕا(:يؽقن اًمذي  )بُ(:أي صموسمتي ومعؿقل هبو سمنمط )ٍقبىىة(: 

 .ذم طمديٌ ؿمققظمف, يمحامد سمـ ؾمؾؿي ذم صموسمً إىمقى طمػظًو  )األثبات(:أو اعمتـ 

ًمؾحديٌ ٕن إصوسمي وا (: )يف اىؽقمددًا  )األمثؽ(:ذم احلديٌ  )ؤو ؾاظٕا(:

 اجلامقمي مؼدمي .

أي اًمذي شمؼدم مـ ىمبقل زيودة اًمثؼي إن زادهو إطمػظ أو إيمثر,  )قىه(:

 يومـ شمتثبً ذم اًمـؼؾ.)يا ؤضا اىثبات(: صموسمً مميمد )ؤميع(: 

 (:86ؾ َّ ادـ اـص ح يف مؼدماف )ص 

ًُ شَمْؼِسقَؿ َمو َيـَْػِرُد سمِِف اًمثَِّؼُي إمَِم )   صَماَلصَمِي َأىْمَسوٍم:َوىَمْد َرَأْي

دُّ يَماَم ؾَمَبَؼ ذِم َأَحُدَه :  َأْن َيَؼَع خُمَوًمًِػو ُمـَوومًِقو عمَِو َرَواُه ؾَموِئُر اًمثَِّؼوِت, وَمَفَذا طُمْؽُؿُف اًمرَّ

. وذِّ  َكْقِع اًمشَّ

ُه يَمواـْث ِِن:  َٓ شَمُؽقَن ومِقِف ُمـَووَموٌة َوخُمَوًَمَػٌي َأْصاًل عمَِو َرَواُه هَمػْمُ َد َأْن   اًمَِّذي شَمَػرَّ
ٌِ حْلَِدي

َض ومِقِف عمَِو َرَواُه اًْمَغػْمُ سمُِؿَخوًَمَػٍي َأْصاًل, وَمَفَذا َمْؼُبقٌل, َوىَمدِ  َٓ شَمَعرُّ  سمِِرَواَيِي َُجَْؾتِِف صمَِؼٌي, َو

. وذِّ  قَمَؾْقِف, َوؾَمَبَؼ ِمَثوًُمُف ذِم َكْقِع اًمشَّ
ِ
َػوَق اًْمُعَؾاَمء قَمك اخْلَِطقُى ومِقِف اشمِّ  ادَّ
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ْ َيْذيُمْرَهو ؾَموِئُر  ـُِث: اـثْ    ََل
ٌٍ َمو َيَؼُع سَملْمَ َهوشَملْمِ اعمَْْرشَمَبَتلْمِ ِمْثَؾ ِزَيوَدِة ًَمْػَظٍي ذِم طَمِدي

ـْ َرَوى َذًمَِؽ  (َم ٌَ  اهـ احْلَِدي

 زنٌ ؾياظ  اىثقة:

 واَاؾػ اـعؾَء ؽقف  إغ ث ثة مْاه :

 مـ ىمبؾفو مطؾؼًو وهؿ َجفقر اًمػؼفوء .ااوَّ: 

 مـ ردهو مطؾؼًو . اـث ِن:

يمثر ىمبؾً وإن يمون اًمعؽس قؾ إن يمون مـ زادهو إطمػظ أو إاًمتػصاـث ـث: 

 ردت وطمؽؿ قمؾقفو سموًمشذوذ .

 (:82ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

واعمـؼقُل قمـ أئؿي احلديٌ اعمتؼدملم: يمعبد اًمرمحـ سمـ مفدي, وحيقك اًمؼطوِن, )

ـِ َمعلٍم, وقمكمّ  ـِ طمـبٍؾ, وحيقك سم  سمـ اعمِديـل, واًمُبَخوِري, وأِب ُزْرقَمي, وَأِب وأمحَد سم

يودِة  ضمقِح ومقام يتعؾُؼ سموًمزِّ , وهمػِمهؿ, اقمتبوُر اًمؽمَّ ارىمطـلِّ , واًمدَّ طموشمٍؿ, واًمـَّسوئلِّ

  اهداًمزيودِة(وهمػمهو, وٓ ُيْعَرُف قمـ أطمٍد مـُفؿ إـمالُق ىمبقِل 

اًمزيودة مـ  شٓ كؽوح إٓ سمقزم» ىمقل اًمبخوري ذم طمديٌ أِب مقؾمك  شـّضقف:

اًمثؼي مؼبقًمي, ًمقس قمغم إـمالىمف, وإكام مراده ذم هذا احلديٌ سمعقـف, ومتـبف ٕن سمعضفؿ ىمد 

 زقمؿ أن هذا شمرضمقح اًمبخوري مطؾؼًو .

يشؽمط سمعضفؿ ًمؼبقل اًمزيودة أن شمؽقن مقاومؼي ًمؾحؽؿ وًمقس قمغم  ؽ ئدة:

خوري  إـمالىمف ومؼد طمؽؿ اًمعؾامء قمغم زيودة ذم طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل قمـد اًمب
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سموًمشذوذ طمقٌ ىموًمق ؿمذ هبو أسمق ؿمفوب  شإكؽؿ س ون ردؽؿ طق ك ً » ش7435» 

 احلـوط, وهق قمبد رسمف سمـ كوومع اًمؽـوين .

 :ش82ص »ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر 

و َأْن شمؽقَن ٓ شَمـوذِمَ سمقـَفو وسملَم روايِي َمـ َل َيْذيُمْرهو: ومفذه شُمْؼَبُؾ ) يودَة: إِمَّ ٕنَّ اًمزِّ

ٌِ اعمُستؼؾِّ اًمذي يـػِرُد سمِف اًمثِّؼُي وٓ يرويف قمـ ؿمقخف ُمْطؾؼًو: ٕ و ذم طُمْؽِؿ احلدي هنَّ

 همػُمه.

ٌُ َيْؾزم مـ ىمبقهلو ردُّ اًمروايي إظمرى: ومفذه اًمتل  و َأْن شمؽقَن ُمـوومِقًي, سمحق وإِمَّ

ضمقُح سمقـفو وسملَم ُمعوِرضفو: وَمُقْؼَبُؾ اًمراضمُح وُيَردُّ اعمرضُمقُح                              (اهـ. َيَؼُع اًمؽمَّ

 
 وباهلل اىحىفيق
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 ادلسيس يف يتصم األسبَيس 

ْ ِع ِفككي ِؾي ككاظ ٌ  -53  ادل ح ِصككِو اىك كك
 

 اىِمَيكوِ  َؤٕكوِ  ق كىه   ادَلِؿيكعُ  ُيعل    
 

54- ُٔ َ اقِ  اىح ْصِؽيُر و ش ْؽؼ   ِباىك ك
 

ْْكككع   َ كككا اْؾِظي كككاٍظ ِل  ّ ْ كككاِق ُظْو ٍِْح  ا
 

اًمثؼي كوؾمى أن يذيمر مو يتعؾؼ سموًمزيودة ذم إؾموكقد عمو شمؽؾؿ اًمـوفمؿ قمـ زيودة 

أي إن يموكً اًمزيودة ذم ؾمـد متصؾ سمزيودة راو  )ؾياظ  يف اىكْع ادلحصو(:ومؼول: 

 ذم اًمسـد .

أي ومفذا  )قىه ؤٕو اىميو(:ذم متصؾ إؾموكقد  )ادلؿيع(:يسؿك  )يعل (:

 .رؾمقل اهللاًمعؾؾ اًمذيـ هؿ أسمٍم اًمـوس سمحديٌ  قمؾامءطمؽؿ ٓ شمردد ومقف قمـد 

 )اىحصؽير باىكَاق(:ًمقؽقن احلديٌ مزيد ذم متصؾ إؾموكقد  )وشؽؼٔ(:

 .ك شمـتػل هتؿي اًمتدًمقس وآكؼطوعاًمزيودة, يمؼقل طمدصمـو وأظمؼمكو وؾمؿعً طمت دقمـ

)ظومنا أي أن اًمتٍميح يؽقن قمـد اًمزيودة قمغم مو يليت اعمثول  )لْع اؾظياظ(:

 هق اًمروايي سمعـ وأن.أي مـ همػم امتـوع مـ اًمتٍميح و اٍحْاق(:

 وىمد يدظمؾ سمعض أهؾ اًمعؾؿ اًمزيودة ذم سموب اعمخوًمػي .

 (:117ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

ـُ ِمَـّ )  اإِلؾمـوِد, وَمـ َل َيِزْدهو َأشمؼ
ِ
ًِ اعمُخوًمػُي سمزيودِة راٍو ذم َأصمـوء َأْو إِْن يموك

امِع ذم زاَدهو, ومفذا ُهق اعمَزيُد ذم ُمتَِّصِؾ إؾَموكِقِد, وْذـمف أَ  ْن يؼَع اًمتٍَّميُح سموًمسَّ

يودِة, وإَِّٓ ومؿتك يموَن ُمَعـَْعـًو, مثاًل,  ًِ اًمزيودةمقضِع اًمزِّ ح  اهد (شَمرضمَّ
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 (:119 مث ـف م  َْرِفف شقخـ  مؼّضؾ يف أح ديث معؾة ض هره  اـصحة )ص 

َٓ طَمدَّ 391ص5رمحف اهلل )ج ؾ َّ ا م َ أَحد وُن ىَمو ـٌ َوقَمػَّ صَمـَو طَمَس صَمـَو مَحَّوُد ( : طَمدَّ

ـْ طُمَذْيَػَي  ـِ َأِِب ِهـٍْد قَم وُن ذِم طَمِديثِِف اسْم ـْ ُكَعْقٍؿ ىَموَل قَمػَّ ـْ قُمْثاَمَن اًْمَبتِّلِّ قَم ـُ ؾَمَؾَؿَي قَم سْم

ـٌ اْداَِغ َء »إِمَم َصْدِري وَمَؼوَل  ىَموَل َأؾْمـَْدُت اًمـَّبِلَّ  ـََف إَِْل اَُْ َؾ ََّ َحَِض ـْ َؾ ََّ ََل إِ َم

َؾ َوِْفِف  ََ ـَُف ِ َ  َد اَِؿ  َُ  َِْ ََ َيْقًم  اْداَِغ َء َوِْفِف ا ـْ ََل  ـَْة َوَم ََْ َؾ ا ََ ـَُف ِ َ  َد اَِؿ  َُ اَِْ 

ـْةَ  ََْ َؾ ا ََ ـَُف ِ َ  َد اَِؿ  َُ ـْ َشَصْدَل دَِصَدَؾٍة اْداَِغ َء َوِْفِف اَِْ  ـَْة َوَم ََْ   .شا

امن اًمبتل وهق قمثامن سمـ مسؾؿ اًمبتل هذا احلديٌ رضموًمف رضمول اًمصحقح, إٓ قمث

وصمؼف أمحد واسمـ معلم, وذم روايي معوويي سمـ  "هتذيى اًمتفذيى"مؽمضمؿ ًمف ذم 

صوًمح قمـ اسمـ معلم شمضعقػف, ًمؽـ ىمول اًمـسوئل: هذا قمـدي ظمطل, ًمعؾف أراد قمثامن 

 اًمؼمي. اهـ

وشمصحقح احلديٌ متقىمػ قمغم صمبقت ؾمامع كعقؿ سمـ أِب هـد مـ طمذيػي, وهق 

ذم شمرَجي رسمعل قمـ طمذيػي يروي قمـ رسمعل قمـ طمذيػي وًمقس  "ػي إذافحت"ذم 

هـو شمٍميح سموًمسامع طمتك يؼول: إكف مـ اعمزيد ذم متصؾ إؾموكقد, قمغم أكف ىمد ضموء 

( ذيمر اًمقاؾمطي أهنو رسمعل, وإن ذم 385ًمؾبقفؼل ص ) "إؾمامء واًمصػوت"ذم 

شمعطل ريبي ذم روايي  ؾمـدهو احلسـ سمـ سمـ أِب ضمعػر اجلػري, وهق ضعقػ إٓ أهنو

 كعقؿ قمـ طمذيػي, واهلل أقمؾؿ. اهـ 

 وباهلل اىحىفيق
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 انشبش وادلُكر 

55- ُْ  ُيكْػَمؽُ  ش اٌغ ادَلْقُبىه  ض اَىف  ِب
 

َُ َؤو  ُٔ ِقيَو ظ ْمًفا َما ْْ َْْنُؽ ل   ادل 
 

َ ْسف ىٌؾ اىشَّاِغ ٍَُقاِبو  -56  غ ِمكؽْ  َف
 

 ٌِّ ُٓ ٍ ْمُؽوًفككا وقكك  ُِّنككْؽ وِظككعُّ
 

اًمراوي  ضاىف(:)بُ أكقاع آظمتالل ذم اًمضبط اًمشوذ واعمـؽر وضوسمطفام ومـ 

يموًمثؼي واًمصدوق همػمه مـ اًمرواة اًمذيـ هؿ أيمثر مـف أو أطمػظ ؾمؿل  )ادلقبىه(:

 أي يعرف سمف . )يػمؽ(: ذم قمرف اعمحدصملم )شاغ(:

 ومتؾخص أن اًمشوذ هق خموًمػي اعمؼبقل عمـ هق أومم مـف قمددًا أو طمػظًو.

 خموًمػي اًمثؼي ًمؾـوس. اهـ عل:وؾ َّ اـأ ؽ 

 ًمؽـ اًمتعريػ إول أضبط ومقدظمؾ ومقف اًمثؼي واًمصدوق. 

 وؾد كظؿ اـّضقؼقِن هْا املعـك دؼقـف:  

 وًمشوذ ...ـوم       ومو خيوًمػ صمؼي ومقف اعمأل 

أي ؾمؿل  )قيو لْٔ(:أو يموكً اعمخوًمػي مـ ضعقػ  (:ظمفا )ؤو ماُ

ضعقػ عمـ هق أومم مـف, قمددا أو طمػظًو, هق خموومي اًم :إذا وموحلديٌ اعمـؽر )ادلْنؽ(:

 وموشمػؼ اًمشوذ واعمـؽر ذم يمقهنام خموًمػي واظمتؾػ مـ طمقٌ أن اًمشوذ خموًمػي اعمؼبقل.

 واعمـؽر خموًمػي اًمروي اًمضعقػ . 

ذم  )زلفىؾ(:يسؿك  )اىشاغ(:أي احلديٌ اًمذي هق ضد  )ٍقابو(:وذم سموسمف 

 .قمرف اعمحدصملم 
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أي  )ٍمؽوفًا وظعٓ ٍْنؽ(:حدث احلديٌ أهيو اعم )قٌ(: ذم سموب اعمـؽر )و(: 

 همػم اعمحػقظ .

 (:84ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

ومنن ظمقًمػ سملرضمَح مـُف: عمَِِزيد ضبٍط, َأْو يمثرِة قمدٍد, أو همػم ذًمؽ مـ وضمقه )

اضِمُح يؼوُل ًمُف:   ."اعمَْحػقظُ "اًمؽمضمقحوت, وموًمرَّ

وذُّ "ومؼوسمُِؾُف, وهق اعمرضمقُح, ُيؼوُل ًمُف:  ًِ اعمخوًمػي مَع  ..."اًمشَّ وإْن وىَمَع

اضِمُح ُيؼوُل ًمُف:  ْعِػ: وموًمرَّ  اهـ  ("اعمـَؽر", ومؼوسمُؾُف يؼول ًمف: "اعمَْعروُف "اًمضَّ

 أمثؾاف: 

َؽَرَ  َزَؿ َة  » َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ :  مثؾ اًمعؾامء ًمؾشوذ سمحديٌ اسمـ قمؿر 

ـْ ََتٍْر، ـْ َرَمَض َن َطَ  اــْ ِس، ََل ًط  ِم ـِْػْطِر ِم ، َطَ  ُؿؾ  ُحَر َأْو  ا ٍْ ـْ َشِع َأْو ََل ًط  ِم

ـَ املُِْْضؾِِؿعَ   . شَطّْضٍد، َذَؿٍر َأْو ُأْكَثك، ِم

مـ اعمسؾؿلم ؿمذ هبو موًمؽ سمـ أكس, ًمؽـ ىمد شموسمعف قمـد مسؾؿ اًمضحوك  ؽؼ ـقا:

 سمـ قمثامن اًمؼرر, وقمـد اًمبخوري قمؿر سمـ كوومع .

ـْ قمُ  ـِ قَمْبِد اهلِل, ومثول اًمزيودة اعمـؽر مو أظمرضمف مسؾؿ قَم ـْ ؾَموَِلِ سْم ـِ مَحَْزَة, قَم َؿَر سْم

ـُ قُمَؿَر, ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  يِن قَمْبُد اهللِ سْم َُ َطْز َوَِفْؾ »: َأظْمؼَمَ َيْطِقي ا

ـُْقْؿـَك، ُثْؿ َيُؼقَُّ: َأَك  املَْؾُِؽ  ـْ دَِقِدِك ا ُه ُْ َُ ـِْؼَق َمِة، ُثْؿ َيْل ََ ا َواِت َيْق ََ ـَ اـِْض ، َأْي
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ـَ   ـِِف، ُثْؿ َيُؼقَُّ: َأَك  املَْؾُِؽ َأْي ََ وَن. ُثْؿ َيْطِقي اْاََرِ َع دِِأ ُ َاَؽ  
ـَ املُْ ّْض ُروَن؟ َأْي ََْ ا

وَن؟ ُ َاَؽ  
ـَ املُْ ّْض ُروَن؟ َأْي ََْ  .ش ا

 طمقٌ أكؽر ًمػظ اًمشامل قمغم قمؿر سمـ محزة, وهق ضعقػ .

 (:396/ 13ؾ َّ احل ؽظ يف اـػاح )

ـُ مَحَْزَة َوىمد َرَواُه قَمـ سمـ قُمَؿَر َأْيًضو ىمَ ) اَمِل ومِقِف قُمَؿُر سْم َد سمِِذيْمِر اًمشِّ وَل اًْمَبْقَفِؼلُّ شَمَػرَّ

ـِ اًمـَّبِلِّ  ُه قَم ـُ ِمْؼَسٍؿ سمُِدوهِنَو َوَرَواُه َأسُمق ُهَرْيَرَة َوهَمػْمُ يَمَذًمَِؽ  َكوومُِع َوقُمَبْقُد اهللَِّ سْم

ـْ  ًَ قِمـَْد ُمْسؾٌِؿ ِم ـِ قَمْؿِرو َروَمَعُف  َوصَمَب ٌِ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـِْؼَق َمِة َطَ  »طَمِدي ََ ا املُْْؼِِضُطقَن َيْق

ـِ َوؿِْؾَا  َيَدْيِف َيِؿعٌ  ـْ َيِؿِع اـْرَْحَ ـْ ُكقٍر َط ٌِ َأِِب ُهَرْيَرَة  شَمـَ دَِر ِم َؾ ََّ  »َويَمَذا ذِم طَمِدي

ُت َيِؿَع َري  َوؿِْؾَا  َيَدْي  ْ َ َْ َُ ا  اهـ (شَري  َيِؿعٌ آَد

 

 وباهلل اىحىفيق
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 ادلضغرة 

ُّْق كىهِ  ج َناف ا -57 َُ اى  ٍُْقح كؽ  ْ  ُظو
 

 ٍِِ ُِ َّ  ج ْؽِخير  ُظو  ادل ْعكَؽِؽ ْ  ُيك 
 

ًمؾجؿع  )ظوُ ٍقحؽ (:ًمطرق احلديٌ وروايتف:  )اىْقىه(:متوصمؾ  )جنافا(:

 سمقـفام واًمعؿؾ هبام .

يدقمك ذم  )يكَي(:قمغم سمعض  ًمبعض اًمطرق )جؽخير(:مـ همػم  )ٍِ ظوُ(:

أظمذت هذه اًمتسؿقي مـ قمدم اًمثبقت ويمثرة احلريمي  )ادلعؽؽ (:قمرف اعمحدصملم 

 ومؾام َل شمتؿقز سمعض اًمطرق قمـ سمعض صودف طمؽؿ اعمردود.

 :ش95ص »ؾ َّ احل ؽظ كزهة اــظر 

او) َح إِلطمدى اًمرِّ  اعمُخوًمػُي سمِنِسْمَداًمِِف: أي: اًمراوي وٓ ُمَرضمِّ
ًِ يتلِم قمغم َأْو ]إِْن[ يموك

 إظمرى, ومـ]هذا[ هق اعمُْضَطِرُب, وهق يؼُع ذم اإِلؾمـوِد هموًمبًو, وىمد يؼُع ذم اعمْتـ.

ٌِ سموٓضطراِب سموًمـِّسبِي إمم آظمتال ُث قمغم احلدي ـْ ىمؾَّ َأْن حَيُْؽَؿ اعمحدِّ ِف ذم ًمؽ

ـِ دوَن اإِلؾمـودِ   .اعمَْت

ـِ َطّْض سٍ  َأسُمق سَمْؽٍر: َيو َرؾُمقَل اهللِ ىَمْد ىَموَل ىَموَل:   ويؿثؾ ـف اـعؾَء دحديث اْد

 , ًَ ـُقَن، َوإَِذا اـْأْؿُس »ؿِمْب َؾ ََّ: َشْقَّضْاـِل ُهقٌد، َواـَقاِؾَعُة، َواملُْرَسَ ُت، َوَطْؿ َيَاَِض َء

َرْت   ( .3297اًمؽممذي) أظمرضمف شُؿق 

ـِ قَمبَّوٍس إَِّٓ   اسْم
ٌِ ـْ طَمِدي ـٌ هَمِريٌى, َٓ َكْعِروُمُف ِم ٌٌ طَمَس ـْ َهَذا اًمَقضْمِف.َهَذا طَمِدي   ِم

ـْ َأِِب ضُمَحْقَػَي, َكْحَق  ـْ َأِِب إؾِْمَحوَق, قَم ٌَ قَم ـُ َصوًمٍِح, َهَذا احَلِدي َوَرَوى قَمكِمُّ سْم

 َهَذا.

ـْ َهَذا  ٌء ِم َة, َرْ ـْ َأِِب َمْقرَسَ ـْ َأِِب إؾِْمَحوَق, قَم  اهد  ُمْرؾَماًل .َوىَمْد ُرِوَي قَم

 وباهلل اىحىفيق
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 ادلسرج 

ٍُُْٔعؼ  -58 َِّْبكيْ  َقىِه ِفي ؾ اظ  ٍ ا ُخ  اى
 

َِْيْيكككؿ  ِبغ كككًِن  َ يِّكككْؿ ج   َؼَيِبكككْي َف
 

اعمدرج ؾمؿل هبذا آؾمؿ مـ ىمقًمؽ أدرضمً اًمقد ذم اًمثقب  ومـ أكقاْ احلديث:

أي أدظمؾتفو وأدرضمً اعموء ذم اًمؽقب أي أدظمؾتف وهق هـو إدراج مو ًمقس مـ يمالم 

ذم احلديٌ  )ٍا ؾاظ(:ٌ اعمدرج أي احلدي (:ٍعؼخٔ)ذم احلديٌ  رؾمقل اهلل 

 أو ومعؾف.  (يف قىه اىْيب)

أي أفمفر هذا اًمـقع مـ  (:فَيِّؿ ؼييب)مـ اًمراوي اعمُْدِرج  (:بغًن متييؿ) 

 احلديٌ.

ويمشمك سموإلدراج ًمؾتػسػم وكحقه وىمد يؽقن اإلدراج ذم اإلؾمـود وىمد يؽقن ذم 

 اعمتـ .

 (: 93ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

( ًْ قوِق: أي: ؾمقوِق اإلؾمـوِد: وموًمقاىمُع ومقِف ذًمؽ  إِْن يموك واىمعًي سمسبِى شَمْغقػِم اًمسِّ

ٌَ اًمتَّغقػُم هق ُمْدَرج اإِلؾْمـوِد,   :وهق َأؾِض 

ٌَ سمَلؾموكقَد خُمتؾػٍي, ومػمويِف قمـُفؿ راٍو, ومَقْجَؿُع ااْوَُّ:  َأْن َيْرِوَي َجوقمٌي احلدي

ُ آظمتالَف.اًمُؽؾَّ قمغم إؾِمـوٍد واطِمٍد ِمـ شمؾَؽ إؾموكقِد, و  ٓ ُيَبلمِّ

ـُ قمـَد راٍو إَِّٓ ـَمرومًو مـُف: ]ومنِكَّف قمـَده سمنؾِمـوٍد آظَمَر, ومػمويِف راٍو اـْث ِن:  َأْن يؽقَن اعمت

ِل.  قمـُف شموّمًو سموإِلؾمـوِد إوَّ

ٌَ ِمـ ؿمقِخِف إَِّٓ ـمرومًو مـُف ومقسَؿَعُف قَمـ ؿمقِخِف سمقاؾمطٍي,  ومـُف َأْن يسَؿَع احلدي

 قمـُف  شموّمًو سمَحْذِف اًمقاؾِمطِي. ومػمويِف راوٍ 
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ـِ خمتؾػلِم, ومػموهياِم راٍو اـْث ـُِث:   اوي مْتـوِن خُمَْتؾِػون سمنؾِمـودي َأْن يؽقَن قمـَد اًمرَّ

ـْ  , َأو يروي َأطَمَد احلَديثلِم سمنؾِمـوِدِه اخلوصِّ سمِف, ًمؽ ـِ قمـُف ُمؼَتٍِمًا قمغم َأطمِد اإِلؾمـودي

ـِ أظَمِر مو  ِل.يزيُد ومقِف ِمـ اعمَْت [ إوَّ ـِ  ًمقَس ذم ]اعَمْت

اوي اإِلؾمـوَد, ومَقْعِرُض ًمُف قموِرٌض, ومقؼقُل ًمف يمالمًو ِمـ ىِمَبِؾ اـْرادُع:  َأْن يسقَق اًمرَّ

ـُ ذًمَؽ اإلؾمـوِد, ومػَمويِف قمـُف  ُـّ سمعُض َمـ ؾَمِؿَعُف َأنَّ ذًمَؽ اًمؽالَم ُهق مت كػِسِف, ومقظ

 يمذًمؽ.

 هذِه َأىمسوُم ُمْدرج اإِلؾمـوِد  .

ـِ يمالٌم ًمقَس مـفُ وَأمَّ  , ومُفق َأْن َيَؼَع ذم اعمت ـِ   اهد (.و ُمْدرج اعمَْت

 ومدرج اعمتـ ىمد يؽقن ذم أوًمف أو أوؾمطف أو أظمره. 

أسّضغ اـق قء ويؾ ـألطؼ ب مـ »:  مثؾ طمديٌ أِب هريرة  ؽػل أوـف: 

 . مـ ىمقل أِب هريرة  شأسّضغقا اـق قء»ومؼقًمف:  شاــ ر

وؿ ن ياحـث وهق »قموئشي ذم اًمصحقحلم  ذم طمديٌ مثؾ ؾقـفويف وسطف:  

 ومفذا مدرج شمػسػم عمعـك اًمتحـٌ زادهو اًمزهري. شاـاعّضد اـؾق   ذوات اـعدد

ًُ مَع أِب هريرَة قمغم فمفِر ويف آَرك:   ر ىموَل: َرىِمق يمثػم ومـفو طمديٌ ُكَعْقؿ اعمجؿِّ

ًُ اًمـبلَّ  ََ إِْن ُأمْ  »يؼقُل:  -  -اعمسجِد ومتقضَل, ومؼوَل: إيِن ؾمِؿع ال ُيْدَطْقَن يق

شَمف ومْؾقػعْؾ. شاـؼق مِة ُؼْرًا َوْجؾَِع ِمـ آث ر اـُق ِقء ـِ اؾمتطوَع مـْؽْؿ أْن ُيطقَؾ هُمرَّ . ومؿ

ومؼقًمف: ومؿـ اؾمتطوع أن يطقؾ همرشمف ومؾقػعؾ, مدرضمف مـ يمالم أِب هريرة زادهو 

 كعقؿ سمـ قمبداهلل اعمجؿر.
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 ميفية ٍمؽفة اإلظؼاج: 

 يمرهو أهؾ اًمعؾؿ: ويعرف اإلدراج سملمقر ذ 

:  مثؾ طمديٌ أِب هريرة  كؽورة أن يؽقن ىمد ىموًمف رؾمقل اهلل  ااوَّ:

ُِ اـص ـح أِفرانِ »:   ىمول رؾمقُل اهلل كِعَؿ م  » ومـ ـمريؼ ُأظمرى: شـؾعّضِد املؿؾق

ـُ طّض دَة رد ف وَيـَْصُح ـِضق ِدك ف ُد يف سّضقِؾ " اَحِدِهؿ: ُُيِِض َِ واـْي كػز دقدك  ـقَل ا

َُ أْن أمقَت وأك  مَمْؾقؿ اَ،  واًمذي كػز ". ومؼقًمف: ش"واحَلُج، ودُِر أمل: احّضّض

ًُ أْن أمقَت وأكو َِمْؾقيمو , وسمِرُّ أمل: ٕطمبب ٍُّ . "سمقده  ًمقٓ اجِلفوُد ذم ؾمبقِؾ اهلل, واحلَ

مـ اًمـبقة واًمرؾموًمي أومضؾ  مرضمي مـ يمالم أِب هريرة ومام يمون قمؾقف رؾمقل اهلل 

 ل.وأيمؿؾ مـ هذا احلو

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  اـث ِن:   -ىَموَل: ىَموَل اًمـَّبِلُّ  - -اقمؽماف اعمدرج أكف زاده ومع

َدىَميِ ": - ـْ فمفر "وذم ـمريٍؼ: " َمو شَمَرَك هِمـًك َأوْمَضُؾ اًمصَّ دىمِي مو يمون قم ظمػُم اًمصَّ

ـْ شَمُعقُل  ْػغَم, َواسْمَدْأ سمَِؿ ـَ اًْمَقِد اًمسُّ و َأْن هِمـًك, َواًْمَقُد اًْمُعْؾَقو ظَمػْمٌ ِم . شَمُؼقُل اعمَْْرَأُة: إِمَّ

 : ـُ سْم
ِٓ َؼـِك, َوَيُؼقُل اًْمَعْبُد: َأـْمِعْؿـِك َواؾْمَتْعِؿْؾـِك, َوَيُؼقُل ا و َأْن شُمَطؾِّ شُمْطِعَؿـِك, َوإِمَّ

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  ًَ َهَذا ِم ـْ شَمَدقُمـِك؟ وَمَؼوًُمقا: َيو َأسَمو ُهَرْيَرَة! ؾَمِؿْع   -َأـْمِعْؿـِك, إمَِم َم

ـْ يمِقِس َأسمِك ُهَرْيَرَة.-  ؟ ىَموَل: َٓ: َهَذا ِم

 كص إموم مـ أئؿي اًمعؾؾ قمغم اإلدراج . اـث ـث:

 َجع ـمرق احلديٌ وأًمػوفمف, واهلل اعمقومؼ.  اـرادع:

وىمد صـػ اخلطقى يمتوسمو وخلصف احلوومظ اسمـ طمجر وؾمامه شمؼريى اعمـفٍ ذم 

عمدرج إمم اعمدرج وَل شمرشمقى اعمدرج ًمؽـف مػؼقد وخلص مـف اًمسققـمل ذم يمتوسمف ا

 يستققمى واهلل أقمؾؿ.

 وباهلل اىحىفيق
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 ادلمهىة 

59-  ُٔ ِِ ِفككي ٍ ْقي ىُبك ْ اِظ ادَلككْح  و اإِلْقكك
 

 ُٓ ِْْنكككُؽ  اىؽَّش كككاِظ غ و احَلكككاِغُ  ُي
 

وىمؾبف أن شمتغػم  )يف ادلنت(:أي ومـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ: اعمؼؾقب  )ٍقيىبٔ(:

حاك َل شعؾؿ يؿقـف م  »قمـد مسؾؿ: أًمػوظ احلديٌ مثؾ ىمقًمف ذم طمديٌ أِب هريرة 

 متػؼ قمؾقف. شحاك َل شعؾؿ شَـف م  شـػؼ يؿقـف»وإكام هق:  ششـػؼ شَـف

إن ادـ أَ مؽاقَ يمذن دؾقؾ ؽؽؾقا واذدقا حاك »ويؿثؾقن أيضو سمحديٌ:  

 , وهمػمهو يمثػم؟شيمذن دؾقؾ إن د َلً », سمقـام هق ذم اًمصحقح: شيمذن د َّ

مثؾ يمعى سمـ مرة امم مرة سمـ يمعى وىمد  قْاظ(:)اإلويؽقن اًمؼؾى أيضو ذم 

 يلظمذ إؾمـود طمديٌ حلديٌ آظمر 

 :ش87ص »ؾ َّ احل ؽظ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث   

  اعمؼؾقب ىمد يؽقن ذم اإلؾمـود يمؾف أو سمعضف.)

يمام ريمى مفرة حمدصمل سمغداد ًمؾبخوري, طملم ىمدم قمؾقفؿ, إؾمـود هذا : وموٕول

متـ هذا احلديٌ قمغم إؾمـود آظمر, وىمؾبقا قمؾقف مو  احلديٌ قمغم متـ آظمر, وريمبقا

هق مـ طمديٌ ؾموَل: قمـ كوومع, ومو هق مـ طمديٌ كوومع: قمـ ؾموَل وهق مـ اًمؼبقؾ 

اًمثوين, وصـعقا ذًمؽ ذم كحق موئي طمديٌ او أزيد, ومؾام ىمرأهو رد يمؾ طمديٌ إمم 
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ومعظؿ واطمد ِمو ىمؾبقه وريمبقه, إؾمـوده, ويمؾ إؾمـود إمم متـف, وَل يُرج قمؾقف مقضع  

  اهـ (قمـدهؿ ضمدًا, وقمرومقا مـزًمتف مـ هذا اًمشلن ومرمحف هلل وأدظمؾف اجلـون.

أي يـؽر هذا اًمػعؾ عمو ومقف مـ اًمتؾبقس وكحقه وٓ حيبقكف إٓ  )يْنؽٓ(:

صوطمى اًمؼقل  )غو اىؽشاظ(:اًمػوهؿ مـ اًمعؾامء  )احلاغ (ًمالظمتبور مع اًمبقون 

 اًمصوئى واًمػفؿ اًمثوىمى . 

وهق ذم  شٓرشمقوب ذم اعمؼؾقب مـ إؾمامء وإكسوبومع ار" وـؾخطق  ؿا ب:

                                       ."قمداد اعمػؼقد

 وباهلل اىحىفيق
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 ذتالل انؼسانخيب ضؼف ال 

ويدظمؾ ذم هذا اًمبوب اعمجفقل واعمبفؿ ومو ذم طمؽؿفام, ويمذًمؽ اعمؽموك 

  واًمؽذاب قمغم مو يليت سمقوكف:

 ونادلتر

61- ُٔ  ي َْفكِؽظْ  ظ مٍف ش ِعيُع ٍ حُؽُوم 
 

ِٔ َؤمج ُمكككىا َقكككع  َ كككا ِىح ؽِمككك  و ؼ ْظ َم
 

ْٕى  -61 ُٔ  اْىِػْ  و   بكادل ؽَّؽ ذْ  ي ْعُلىّ ك
 

ِْٕو َقْىِه يف  ٌِ َؤ ٌٌ اىِمي  و ظ كرْ  قكع  ُزْن
 

 ذم سمقون مو ضعػ سمسبى اظمتالل اًمعداًمي. :هذا ذوع مـ اًمـوفمؿ 

أي  ذو  )شعيع ظمف(: أي احلديٌ اعمؽموك ذم قمؾؿ احلديٌ هق )ٍحؽومٔ(:

ضعػ ؿمديد, وهق طمديٌ اعمتفؿ سموًمؽذب ويسؿك سموًمضعقػ ضمدًا, طمقٌ 

ؿمديد اًمضعػ سمروايي احلديٌ دون أن يتوسمعف همػمه ِمـ هق أطمسـ مـف  )يْفؽظ(:

 طموًٓ, وأمو متوسمعي مـ هق مثؾف أو أؿمد ضعػًو مـف ومال شمزيد احلديٌ إٓ ضعػو .

قمغم رد طمديثف  )ىحؽمٔ(:ًمشلن أي طمػوظ احلديٌ وأئؿي ا )قع ؤمجمىا(: 

يمام كؼؾ ذًمؽ مـ صـػ ذم هذا اًمبوب مـ اًمعؾامء وىمد  )مَا وؼظ(:وقمدم ىمبقًمف 

 يمون اًمـسوئل ٓ يؽمك اًمراوي طمتك ُيؿعقا قمغم شمريمف .

وهذا اصطالح  )بادلؽؽذ(:يسؿقكف  )يعلىّٔ(:أي اعمؽموك  )وٕى اىػ (:

ح مو اكحط قمـ رشمبي واعمطرو" حقث ؾ َّ:ًمبعضفؿ ذيمره اًمذهبل ذم اعمقىمظي, 

 . "اًمضعقػ
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واطمد وهق اعمؽموك ,  )زنٌ(:أي سمعضفؿ قمغم مو شمؼدم  )يف قىه ؤٕو اىميٌ(: 

 فمفر وسمون. )قع وظر(:

 وهذا اًمـقع مـ احلديٌ ٓ يصؾح ذم اًمشقاهد وٓ اعمتوسمعوت قمغم مو شمؼدم . 

 

 وباهلل اىحىفيق
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 ادلىضىع  

 ادَلْىُظككىُق ُٕككى  َمككػَّا   ز ككِعيث  -62
 

ُْىُق ٍُككككؿ وٌَّؼ َيككككٌقٍُْطح    ٍ ْصكككك
 

ـِ ز ِعيِث ش ؽُّ -63 َّا ًٍا اى  ُيكْػَمؽُ  ظ و
 

 ُٔ ٌٌ و ِفْمي كك  َفاْزككَػُؼوا َمككِبًٌن ِبْثكك
 

ػي ٓظمتال اًمعداًمي  وهق اًمذي )زعيث مػا (: ومـ أكقاع احلديٌ اًمذي ُضعِّ

 قمؾؿ يمذسمف وشمعؿد ذًمؽ ؾمقاء يمون ذم طمديٌ اًمـوس أو طمديٌ رؾمقل اهلل 

 أي اعمؽذوب اعمصـقع. )ادلىظىق(:ب وؾمؿل هذا اًمـقع

 (:ٍصْىق)مـ اًمتزوير وىمقل اًمزور  (:ٍؿوؼ)سمؿعـك مؽذوب   (:سلحيٌق) 

وع وًمقس هق مـ ىمقل اًمرؾمقل   (:شؽ) أو ومعؾف وشمؼريره وهق أي صـعف اًمقضَّ

طعـ ذم اًمنميعي ـوىمؾقكف عمو يمدي اًمقف مـ اًمتاًمذي ي (:زعيث اىْاـ) أي أؾمقأ

ڇ ڇ ڍ ڍ ): , ىمول شمعومم وقمغم رؾمقل اهلل واًمؽذب قمغم اهلل شمعومم 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

   .[ 33]إقمراف:     (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ـَ اــْ رِ »: وذم احلديٌ اعمتقاشمر ًد ، َؽْؾَقَاَّضْقْأ َمْؼَعَدُك ِم
ِْ ـْ َشَعْؿَد َطَظْ َؿ أظمرضموه  شَم

 اًمشقخون قمـ َجوقمي .

 ذ طمديٌ اًمـوس قمغم اًمدوام .أي أكف  (:ظوًٍا يػمؽ)

 (:بمث) وشمعؿد هذا اًمػعؾ اًمؼبقح مـ اًمؽذب قمغم رؾمقل اهلل  (:مئِف)

قمغم  يؽػر وموقمؾف ٓأي مـ يمبوئر اًمذكقب وًمقس مـ صغوئرهو و (:مبًن)ذكى 

وىمول  سمؽػره إموم احلرملم وَل يتوسمع قمغم ىمقًمف سمؾ هق يمبػم إٓ ذم طمؼ مـ  اًمصحقح,
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ومؽػره  ريؿ مو أطمؾ اهلل شمعومم أو حتؾقؾ مو طمرم اهلل شمعوممـًو ذم اًمديـ وحتومعؾف ـمع 

 ضموكبقا هذا اًمػعؾ . (:فازػؼوا)عمعـك آظمر 

 مث اليٌ ؤُ اىىظالٌن ؤقكاً:

   :  ـاـقْ أسّض ب وصرل و عفؿ ـؾحديث وؿْ ؿ ط  رسقَّ اَ 

مـ يػعؾ ذًمؽ شمديـًو يموًمراومضي, طمقٌ وضعقا أطموديٌ يمثػمة ذم  ؽؿـفؿ:

 ل اًمبقً.وآ ومضوئؾ قمكم 

 (:431ويف اـؽػ ية ـؾخطق  اـّضغدادي )ص  

ـَ َزْيٍد ىمول:  َكوِدىَمُي قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ »قمـ مَحَّوَد سْم  اًمزَّ
ًِ اصْمـَْل قَمنَمَ َأًْمِػ  َوَضَع

 ٌٍ  ش .طَمِدي

 مـ يػعؾف ـمؿعًو ذم اًمدكقو, يمام ومعؾ همقوث سمـ إسمراهقؿ . ومـفؿ:

 (:318/ 1ؾ َّ اـِضخ وي يف ؽاح املغقث )

ؿِمقِد طَم   ـِ اعمَْـُْصقِر قَمْبِد اهللَِّ اًْمَعبَّوِدِّ َواًمِِد َهوُروَن اًمرَّ ِد سْم ٌُ َوَضَع ًمِْؾَؿْفِديِّ حُمَؿَّ ْق

 : ٌِ َّٓ ذِم َكْصٍؾ َأْو ظُمػٍّ »ذِم طَمِدي  ."َأْو ضَمـَوٍح  ", وَمَزاَد ومِقِف: ش َٓ ؾَمْبَؼ إِ

ِف ِدْرَهٍؿ, وَمَؾامَّ  َويَموَن اعمَْْفِديُّ إِْذ َذاَك َيْؾَعُى سمِوحْلاََمِم, َٓ َة آ وَمَلَمَر ًَمُف سمَِبْدَرٍة َيْعـِل قَمنَمَ

اٍب, صُمؿَّ شَمَرَك احْلاََمَم, َوَأَمَر سمَِذسْمِحَفو َوىَموَل: َأَكو  ُف ىَمَػو يَمذَّ ك ىَموَل: َأؿْمَفُد قَمغَم ىَمَػوَك َأكَّ ىَمػَّ

 مَحَْؾُتُف قَمغَم َذًمَِؽ, َذيَمَرَهو َأسُمق ظَمْقَثَؿَي. اهـ 

 مـ يػعؾف قمصبقي اعمذهى أو ـمريؼي. ومـفؿ:
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 (:328/ 1ؽػل شدري  اـراوي )   

ـْ َأَكٍس, َمْروُمققًمو:  , قَم َْزِديُّ ْٕ ـُ َمْعَداَن ا صَمـَو قَمْبُد اهللَِّ سْم , طَمدَّ ـُ قَمْبِد اًْمؼَمِّ ُد سْم صَمـَو َأمْحَ طَمدَّ

ـُ إِْدِريَس, َأََضُّ » ُد سْم تِل َرضُمٌؾ ُيَؼوُل ًَمُف حُمَؿَّ ـْ إسِْمؾِقَس, َوَيُؽقُن َيُؽقُن ذِم ُأمَّ تِل ِم  قَمغَم ُأمَّ

تِل اُج ُأمَّ تِل َرضُمٌؾ ُيَؼوُل ًَمُف َأسُمق طَمـِقَػَي, ُهَق ِسَ  .اهـ ش ذِم ُأمَّ

اًمذيـ ىموًمقا كؽذب ًمف ٓ قمؾقف, ومقضعقا إطموديٌ ذم  ومـ ذهؿ اـؽ دقة:

 ومضوئؾ اًمؼرآن وكحقه. 

 : ش78ص »ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث   

 طقن أؾِض َ ؿثْة:   واـق

مـفؿ زكودىمي, ومـفؿ متعبدون حيسبقن أهنؿ حيسـقن صـعًو, يضعقن أطموديٌ 

ومقفو شمرهمقى وشمرهقى, وذم ومضوئؾ إقمامل, ًمقعؿؾ هبو, وهمٓء ـموئػي مـ 

امقي وهمػمهؿ, وهؿ مـ أذ مو ومعؾ هذا, عمو حيصؾ سمُضرهؿ مـ اًمغرر قمغم  اًمؽرَّ

 صدىمفؿ, وهؿ ذ مـ يمؾ يمذاب ذم هذا اًمبوب. يمثػم ِمـ يعتؼد صالطمفؿ, ومقظـ

وىمد اكتؼد إئؿي يمؾ رء ومعؾقه مـ ذًمؽ, وؾمطروه قمؾقفؿ ذم ُزسمرهؿ, قمرًا قمغم 

مـ ؿْب »:  واضعل ذًمؽ ذم اًمدكقو, وكورًا وؿمـورًا ذم أظمرة. ىمول رؾمقل اهلل 

 وهذا متقاشمر قمـف. شطْظ ماعؿدًا ؽؾقـّضقا مؼعدك مـ اــ ر

كحـ مو يمذسمـو قمؾقف, إكام يمذسمـو ًمف! وهذا مـ يمامل  : ؾةؾ َّ دعض همَلء َف

ضمفؾفؿ, وىمؾي قمؼؾفؿ, ويمثرة ومجقرهؿ واومؽمائفؿ, ومنكف قمؾقف اًمصالة واًمسالم ٓ 

 حيتٍ اذم يمامل ذيعتف وومضؾفو إمم همػمه.
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وىمد صـػ اًمشقخ أسمق اًمػرج سمـ اجلقزي يمتوسمًو طمووماًل ذم اعمقضققموت, همػم أكف  

قمـف مو يمون يؾزمف ذيمره, ومسؼط قمؾقف وَل هيتد  أدظمؾ ومقف مو ًمقس مـف, وظمرج

 اهـإًمقف.

 وإن شموب مـ اًمقضع ىمبؾً شمقسمتف قمغم اًمصحقح إن شمقومرت ذوـمفو.

 ويعرَ اـق ع دلمقر :

إىمرار واضعف : مع اًمتليمد أكف َل يؽذب ذم إىمراره, يمام روى اًمبخوري ذم  ااوَّ:

بي سمـ صبح ىمول أكو وضعً ظمط أن قمؿر(: »192/ 2اًمتوريخ اًمصغػم )

 .شاًمـبل

ذم  ويمام أىمر أسمق قمصؿي كقح اسمـ أِب مريؿ أكف وضع قمغم اسمـ قمبوس 

 .(1)ومضوئؾ اًمؼرآن ؾمقرة ؾمقرة 

مو يمظمذ مـ طمول اًمراوي يمام وىمع مع اعملمقن سمـ أمحد  أكف ذيمر سمحُضشمف  اـث ِن:

وملىموم ذم احلول إؾمـودا ً إمم اًمـبل  اخلالف هؾ ؾمؿع احلسـ مـ أِب هريرة  

 . ع احلسـ مـ أِب هريرة أكف ىمول ؾمؿ 

 (56ؾ َّ احل ؿؿ يف املدَؾ إغ ؿا ب ا ؿؾقؾ )ص: 

ـُ  يِّ َوْهُى سْم ـُ َمْقُؿقٍن َوَأسُمق اًْمَبْخؽَمِ ِف َوِزَيوُد سْم ـُ قَمْبِد َرسمِّ ُة سْم َبَؼِي َمْقرَسَ ـْ َهِذِه اًمطَّ َوِم

ـُ  َكِجقٍح اعمَْْؾطِلُّ  َوْهٍى اًمؼوىض وأسمق د اود ؾمؾقامن سمـ قمؿرو اًمـََّخِعلُّ َوإؾِْمَحوُق سْم

ـْ َيُطقُل ِذيْمُرُهْؿ ذِم َهَذا اعمَْْقِضِع َوِمـُْفْؿ ََجَوقَمٌي  ُهْؿ ِِمَّ ـُ قُمْؾَقاَن َوهَمػْمُ َواحْلَُسلْمُ سْم

ًِ حِلَوضَمتِِفْؿ إًَِمْقفِ  ٌَ ذِم اًْمَقىْم  .َوَضُعقا احْلَِدي

                                                           

 ( .247اًمبوقمٌ احلثقٌ ) (1)
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ـِ قِمق  ـِ سْم ـِ احْلََس ِؾ سْم ـُ اعمَُْممَّ ـُ طمدصمـِل َأسُمق سمؽر أمحد سْم َسك ىَموَل طمدصمـَو اًْمَػْضُؾ سْم

ـُ  ـِ اجْلُـَْقِد ىَموَل طمدصمـَو قُمَبْقُد سْم ـُ قَمْبِد اهللَِّ سْم ْعَرايِنُّ ىَموَل طمدصمـَو إسِْمَراِهقُؿ سْم ٍد اًمشَّ حُمَؿَّ

ًُ قِمـَْد ؾَمْعِد سمْ  ـُ قُمَؿَر اًمتَِّؿقِؿلُّ ىَموَل يُمـْ بِّلُّ اًْمُؽقذِمُّ ىَموَل طمدصمـَو ؾَمْقُػ سْم ـِ إؾِْمَحوَق اًمضَّ

ظُْمِزَيـَُّفُؿ اًْمَقْقمَ  َٕ سَمـِل اعمَُْعؾُِّؿ وَمَؼوَل  ـَ اًْمُؽتَّوِب وَمَؼوَل َموًَمَؽ ىَموَل ََضَ  ـَمِريٍػ وَمَجوَء اسْمـُُف ِم

ـِ قَمبَّوٍس ىَموَل ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ـِ اسْم مَعؾُِّؿق ِصْبَقوكُِؽْؿ  طمدصمـِل قِمْؽِرَمُي قَم

ُفْؿ َرمْحًَي ًمِْؾقَ  اُريُمْؿ َأىَمؾُّ  .تِقِؿ َوَأهْمَؾُظُفْؿ قَمغَم اعمِْْسؽِلمِ ِذَ

ـْ َكَبَغ ًَمُف سمُِخَراؾَموَن  وومِِعلِّ َوإمَِم َم َٓ شَمَرى إمَِم اًمشَّ ـِ َأمْحََد اهْلََرِويِّ َأ َوىِمقَؾ عمَِْلُمقِن سْم

َْزِديُّ  ْٕ ـُ َمْعَداَن ا ـُ قُمَبْقِد اهللَِّ ىَموَل طمدصمـَو قمبقد اهللَِّ سْم ـْ َأَكٍس ىَموَل  وَمَؼوَل طمدصمـَو َأمْحَُد سْم قَم

ـُ إِْدِريَس َأََضُّ َأطَمدُّ قَمغَم  ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ُد سْم تِل َرضُمٌؾ ُيَؼوُل ًَمُف حُمَؿَّ َيُؽقُن ذِم ُأمَّ

ـْ إسِْمؾِقَس َوَيُؽقُن رم أمتك رضمؾ ُيَؼوُل ًَمفُ  تِل ِم  َأسُمق طَمـِقَػَي ُهَق ساج أمتل. ُأمَّ

ـِ قُمَؽوؿَم  ِد سْم َُحؿَّ
يُمقِع َوىِمقَؾ عمِ َي اًْمَؽْرَمويِنِّ إِنَّ ىَمْقًمو قِمـَْدَكو َيْروَمُعقَن َأْيِدهَيُْؿ ذِم اًمرُّ

ـُ  ـُ َواِضٍح ىَموَل طمدصمـَو قَمْبُد اهللَِّ سْم يُمقِع وَمَؼوَل طمدصمـَو اعْمَُسقَُّى سْم ـَ اًمرُّ ْأِس ِم َوسَمْعَد َروْمِع اًمرَّ

ْهِريِّ  ـِ اًمزُّ ـِ َيِزيَد قَم ـْ ُيقُكَس سْم ـْ َأَكٍس اعمَُْبوَرِك قَم  ىَموَل ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم

يُمقِع وَماَل َصاَلَة ًَمفُ  ـْ َروَمَع َيَدُه ذِم اًمرُّ  .َم

ُف اَُْ ٌَ  َؾ ََّ احْلَ ؿُِؿ َرَِحَ طََموِدي ْٕ َؾ َهِذِه ا ـْ ُرِزَق اًْمَػْفَؿ ذِم َكْقِع اًْمِعْؾِؿ َوشَمَلمَّ َويُمؾُّ َم

َو َمْقُضققَمٌي قَمغَم َرؾُمقلِ   .اهللَِّ  قَمؾَِؿ َأهنَّ

مو يمظمذ مـ طمول اعمروي يملن يؽقن مـوىمضًو ًمـص اًمؼرآن أو اًمسـي أو  اـث ـث:

اإلَجوع اًمؼطعل أو سيح اًمعؼؾ طمتك ىمقؾ إذا رأيً احلديٌ خيوًمػ اعمعؼقل 

 واعمـؼقل واًمثقاسمً وإصقل وموقمؾؿ أكف مقضقع .
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و  ش,سمـ اجلقزياعمقضققموت ٓ» وؾد َلـػَ يف معرؽة املق قط ت ؿا  مـف : 

  . ًمألًمبوينش ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمضعقػي واعمقضققمي»

 اجلهبنخ
 

ُِ ٍ ْدُهىى ٔ-64 َ ا  اىح ْسِقيكقِ  ِفي ِقْك
 

 ٌِ ُٓ و ز ككاٌه ل ككْي  ِباىح ككْعِقيِق ُضككْػ
 

اًمذي ضمفؾً قمقـف أو  )اجملهىه(: يؼقل ومـ أىمسوم احلديٌ اًمضعقػ روايي:

أي قمـد حتؼقؼ  (:)اىحسقيقذم  ىمسؿلم فق  يـؼسؿ إمموم ُ(:)قكَا ضمفؾً طموًمف 

 ىمقال واًمـظر ذم يمالم أهؾ اًمعؾؿ سموحلديٌ.إ

قمرف اؾمؿف وضمفؾً قمقـف اًمذي اًمراوي  ذمأي جمفقل قملم وضوسمطف  )لٌن(:

سمحقٌ روى قمـف واطمد وَل يقصمؼف معتؼم ويشؽمط اًمعؾامء ًمرومع اجلفوًمي  اًمعقـقي أن 

احلول,  يروي قمـف صمؼتون, يمام شمؼدم يمالم اًمدارىمطـل, ومػمشمؼل سمذًمؽ إمم ضمفوًمي

 أي جمفقل احلول وهق اًمراوي اًمذي قمرف سموًمطؾى وَل يقصمؼف معتؼم. )وزاه(:

 (:232ؾ َّ احل ؽظ يف اــزهة )ص 

وايِي قمـف, ومفق جمفقل اًمعلم, يموعمبفؿ,  اوي, واْكَػَرَد راٍو واطمٌد سموًمرِّ َل اًمرَّ ومنن ؾُمؿِّ

إذا يمون متلهالً إٓ أن يقصمؼف همػم َمـ يـػرد سمف قمـف قمغم إصح, ويمذا َمـ يـػرد قمـف 

ْؼ ومفق جَمْفقُل احلوِل, وُهق اعمَْستقُر.  ًمذًمؽ َأْو إْن روى قمـُف اصمـوِن ومصوقِمدًا, وَل ُيَقصمَّ

هو   اهـ اجلؿفقُر.و ىمد ىَمبَِؾ ِرَواَيَتُف ََجَوقَمٌي سمغػِم ىمقٍد, وردَّ

واًمػرق سمقـفام أن جمفقل اًمعلم ٓ يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت سمقـام جمفقل 

 ح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت قمغم مو يليت إن ؿموء اهلل .احلول يصؾ

 أي اًمتثبً ذم إىمقال. )باىحعقيق(:أي هذا اًمتؼسقؿ  )ضػٓ(:

 وباهلل اىحىفيق
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 تسنيس انشيىخ  

65- ٌْ ٌٌ  ىِيشِّيص ج ْعِىيُكُه  ي ْيح ِسكقْ  ِقْكك
 

 ي حَِّفككْق و ب ككاٌ  اجَله اَىككِة ِبككِػْ  
 

َ ا اىِشيص ي ِصُف ِبْغ -66 ٌْ ِب  ي ْشح ِهْؽ َى
 

ْْي كةٍ  ٍِ  ِْ  ِّْككب ةٍ  ؤو م   ٍُكعّ ِمؽْ  م ك
 

واًمػرق سمقـف وسملم شمدًمقس آؾمـود:  )شدـقس اـأققخ(:أي ومـ أىمسوم اجلفوًمي 

أن هذا اًمـقع يمدي إمم شمعؿقي ؿملن اًمشقخ سمحقٌ يذيمر سموؾمؿ أو يمـقي أو كسبي همػم 

 مو اؿمتفر سمف ومقصػم قمـد اًمبوطمٌ يموعمجفقل .

:  ؼصد شمؽثػم اًمشققخ ويدظمؾ هذا ذم طمديٌ َأؾْماَمء ورسمام ومعؾف سمعضفؿ سم 

ـْ َزْوضِمل  ًُ ِم ًة, وَمَفْؾ قَمكَمَّ ضُمـَوٌح إِْن شَمَشبَّْع : َيو َرؾُمقَل اهللَِّ, إِنَّ زِم ََضَّ ًْ َأنَّ اْمَرَأًة ىَموًَم

ْ ُيْعَط َؿ َ »:  هَمػْمَ اًمَِّذي ُيْعِطقـِل؟ وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَّ   َ ََ
 شدِِس َثْقَيْ ُزورٍ املَُاَأّض ُع دِ

 متػؼ قمؾقف.

 هو .فقًملم واًمضعػوء واًمؽذاسملم وهذا ذورسمام ومعؾف ًمتعؿقي اعمج 

ومفق اإلشمقون سموؾمؿ اًمشقخ أو  ًمؼسؿ اًمثوين مـ اًمتدًمقس:اوأمو ) ؾ َّ ادـ ؿثْ  :

يمـقتف قمغم ظمالف اعمشفقر سمف, شمعؿقي ٕمره, وشمققمػمًا ًمؾقىمقف قمغم طموًمف, وخيتؾػ 

وصد, ومتورة يؽره, يمام إذا يمون أصغر ؾمـًو مـف, أو كوزل اًمروايي, ذًمؽ سموظمتالف اعمؼ

وكحق ذًمؽ, وشمورة حيرم, يمام إذا يمون همػم صمؼي ومدًمسف ًمئال يعرف طموًمف, أو أهؿ أكف 

 اهـ (رضمؾ آظمر مـ اًمثؼوت قمغم وومؼ اؾمؿف أو يمـقتف.

طمدصمـو قمبد "وىمد روى أسمق سمؽر سمـ جموهد اعمؼرئ قمـ أِب سمؽر سمـ أِب داود ومؼول: 

طمدصمـو ", وقمـ أِب سمؽر حمؿد سمـ طمسـ اًمـؼوش اعمػرس ومؼول: " سمـ أِب قمبد اهلل اهلل

 كسبف إمم ضمد ًمف. "حمؿد سمـ ؾمـد
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 ؾ َّ اـأقح أدق طؿرو ادـ اـص ح:   

  (اهـوىمد يمون اخلطقى هلجًو هبذا اًمؼسؿ ذم مصـػوشمف)

أي  )قكٌ(:اإلؾمـود ظمرج سمف شمدًمقس  )ىيشيص(:أي اًمرواة  )جعىيكهٌ(:ومؼقًمف 

 يؾحؼ. )ييحسق(:كقع 

أي  ؿملهنو واطمد وهق شمعؿقي  (:وبا  يحفق)سملىمسوم اجلفوًمي  (:بػ  اجلهاىة) 

 اًمراوي سمحقٌ ٓ يعرف.

ٌْ )مبا اًمذي يروي قمـف (:اىشيص )اعمدًمس  (:بغ يصف) سمٌمء َل  (:ي ْشح ِهْؽ َى

يموًمؼرر ُيعؾف  (:ؤو ّكبة)يملِب حمؿد ومجعؾف أسمو قمؿرو  (:ٍِ مْيحٔ)يعرف  سمف 

 .اًمقاؾمطل 

 أي يمـ  ذا ومؽر واكتبوه هلذا اًمـقع مـ اًمتدًمقس. (:مِ ٍعمؽ) 

 ؾ َّ ادـ ؿثْ : يف اَاص ر طؾقَ احلديث:   

حمؿد سمـ اًمسوئى اًمؽؾبل, وهق ضعقػ, ًمؽـف قموَل سموًمتػسػم  ومـ أمثؾة ذـؽ:

وسموٕظمبور. ومؿـفؿ مـ يٍمح سموؾمؿف هذا, ومـفؿ مـ يؼقل: محود سمـ اًمسوئى, 

 ـُض, ومـفؿ مـ يؽـقف سملِب ؾمعقد.ومـفؿ مـ يؽـقف سملِب اًم

وهق اًمذي يروي قمـف قمطقي اًمعقذم اًمتػسػم, مقمهًو أكف أسمق  : ؾ َّ ادـ اـص ح

 ؾمعقد اخلدري.

ويمذًمؽ ؾموَل أسمق قمبد اهلل اعمدين, اعمعروف سمسبالن, اًمذي يروي قمـ أِب هريرة 

 اهـيـسبقكف ذم وٓءه إمم ضمفوت متعددة. وهذا يمثػم ضمدًا . 

 

 ق وباهلل اىحىفي
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 ادلجهى  

67- ٌٌ ٍُْبه  ٌِ  ِفي و   َمكادَلْدُهىهِ  احل ْنك
 

 ٌٌ  ادَلْمق ككىِه َغوِ  ٍِككِ ؼ ِشككيٌع ُزْنكك
 

ومـ أىمسوم اجلفوًمي إهبوم اؾمؿ اًمراوي يمؼقهلؿ طمدصمـل رضمؾ أو  )وٍبهٌ(:

ومفق مـ ىمسؿ  )ماجملهىه(:مـ طمقٌ اًمرد  )يف احلنٌ(:طمدصمـل اًمثؼي ومفق 

 اًمضعقػ سمؾ مـ أؿمده .

)ٍِ مقومؼ صوئى   )ؼشيع(:ؽؿ قمغم اعمبفؿ سملكف يموعمجفقل أي احل )زنٌ(: 

إىمقال اعمعؼقًمي واعمؼبقًمي ٕن سموهبام واطمد  )ادلمقىه(:مـ أصحوب  غو (:

واًمتػريؼ شمػريؼ سملم اعمتامصمالت وىمد أًمػ ومقف جمؿققمي مـ اًمعؾامء يموخلطقى ذم يمتوسمف 

 وهمػمهو . "فامت اإلرؿمودات إمم سمقون إؾمامء اعمب"واًمـقوي  "إؾمامء اعمبفؿي"

 (:125ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

ـْ  , ٕن ذط ىمبقل اخلؼم قمداًمي رواشمف, وَم ٌُ اعمُْبَفؿ, مو َل ُيَسؿَّ و ٓ ُيْؼَبُؾ طمدي

 اهـقَمْقـُف .ُأهْبَِؿ اؾْمُؿف ٓ ُيعرُف 

اًمذي يُض إن يمون آهبوم ذم اًمسـد مـ همػم اًمصحوسمي, أمو ذم اًمصحوسمي ومال  شـّضقف:

 ًمصحوسمي يمؾفؿ قمدول وإن يمون اإلهبوم ذم اعمتـ ومنكف ٓ يُض يمذًمؽ.يُض إذ ا

  

 واهلل ادلىفق 
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 ثيبٌ يب يصهح ويب ال يصهح يف انشىاهس وادلتبثؼبد 

68- ٌْ ِٕعِ  ِغْ  ب ْمط  ؤ ض يَّ و اْلَي  اْىش كى ا
 

 اْىى اِزِع ِىْيؽَِّؽْيِق ظ ْمٍف ز اِه ِفْي 
 

أي سمعض مو يصؾح مـ  شىإع(:)بمط غ  اىشمعؾؿ يو أظمل  اليٌ ؤضيَّ(:و)

احلديٌ ذم سموب اًمشقاهد واعمتوسمعوت, إذ أكف سموب مفؿ يتقصؾ سمف إمم شمؼقيي 

)ىيؽؽيق مـجؼم, وًمقس سمشديد )يف زاه ظمف(: إطموديٌ اًمتل شمؽقن 

ًمؽـ إذ اكضوف إًمقفو همػمهو ِمو هق مثؾفو أو ومقىمفو, وأمو مو يمون ضعػف  اىىازع(:

 ؿمديدًا ومال يصؾح سمحول.

 

 ٍُكع ِىفُ  ٍُْؽق ٌو ز اه  ْدُهْىه ٍ  -69
 

ُِّف اْىَؽِؽْيِق ِفي ِزْفٍؿ ق يُِّء   ٍُْا
 

وهق اعمعروف )رلهىه زاه(: ومام يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت روايي: 

طمتك  ؽذب, وَل شمتحؼؼ أهؾقتفر, وسمقوكف أن هذا مستقر َل يعرف سمقمـدهؿ سموعمستق

 .قىمف دل قمغم صمبقت احلديٌِمـ هق مثؾف أو وم, ًمؽـ إن واومؼ همػمه يؼبؾ طمديثف

سمنمط أن ٓ يؽقن ذم ـمريؼف اعمرؾمؾي  )ٍؽقو(:ومو يصؾح ذم اًمشقاهد اًمـ 

 يمذاب, ويشؽمط أن يؽقن ؿموهده مـ همػم ـمريؼ اعمرؾمؾ إول, قمغم مو شمؼدم .

إذا قمـعـ ووضمد مـ يقاومؼف  )ٍعىف(:ف اًمـ روايتُ ذم اًمشقاهد وِمو يصؾح أيضو 

ؾمقاء يمون ؾمقء طمػظف ٓزم  )قيء زفؿ(:ومثؾف , ه ارشمؼك طمديثف إمم احلسـ ًمغػم

أو يمون ـمورئ يموعمختؾط اًمذي يتغػم عمرض أو كحقه, ومؽالمهو يصؾح ذم اًمشقاهد, 

ويتؼقى سمؿـ هق مثؾف أو ومقىمف, ومنن مقاومؼتفؿ عمـ هق أقمغم مـفؿ أو مثؾفؿ, دًمقؾ 

 قمغم ضبط واشمؼون هلذا احلديٌ .
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َ ْىق ىِ  ِفي واْىُطْيُف -71 َْْق اْى َُ ِ   ٍ ْدُهىِه  ِؽِكواْى ٌ   ِلكْي ٕ ا  ٍُكْبه   و ِق ُضكْػ
 

هؾ يشفد ًمؾؿرومقع, واًمذي يظفر  )ادلىقى (:أي وىمع اخلالف ذم  )واخليف(:

خلشقي أن يؽقن اًمسوىمط يمذاسمو أو  )ادلْقؽك(:وىمع اخلالف أيضو ذم  )و(:أكف يؼقيف 

 مؽمويمًو ِمـ ٓ يصؾح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت .

, وطموهلام واطمد, إذ )ٍبهٌ(:  وذم اًمـ ىه لٌن(:)رلهويمذًمؽ وىمع اخلالف ذم 

أن اعمبفؿ ذم طمؽؿ جمفقل اًمعلم, واًمصحقح رد طمديٌ هذا اًمصـػ, ومؼد يؽقن 

 يمذاسمًو أو مطرطمًو .
 

ََْيككًة ِبْىيِّه ككا و ِؾْظ -71  ُيْمح ب ككْؽ َىككا ُخ
 

ٕ ا   اْىس ككَػْؼ َقيِّككِع ل َيكك  ِبَىككا ِبككِػْمِؽ
 

إىمسوم اعمذيمقرة ِمو يصؾح أو ٓ يصؾح  أي هذه )بىيها(:أهيو اعمحدث  )وؾظ(:

ٓ حيتٍ  )ال يمحرب(:أي قمددًا مـ إكقاع  )مجية(:ذم سموب اًمشقاهد واعمتوسمعوت 

 وٓ يستشفد, وٓ حيدث هبو .

وهق اًمتحذير مـ هذه إطموديٌ ًمشدة ضعػفو وؾمقء  )بال لي  قيع احلػؼ(:

 طموهلو وطمول رواهتو .

 

 اُ َمكككَػ ٍُْعكككَؽِؽٌ  ٍُْمع كككي ه ا -72
 

ٌٌ ٍ ْقي ىُبه كككككا   ُيكككككؽ اُ  ٍُكككككح ه 
 

وهق احلديٌ اعمعضؾ اًمذي ؾمؼط مـ إؾمـوده راويون أو أيمثر قمغم  )ٍمعيها(:

 اًمتقازم, ومؼد يؽقن أطمد اًمسوىمطلم يمذاسمًو أو يمالمهو, وهؽذا دمري آطمتامٓت.
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احلديٌ اعمضطرب اًمذي َل كستطقع حتديد وضمفف,  )ٍعؽؽ (:ويمذًمؽ   

 آشمؼون. وضعػف ؿمديد يدل قمغم قمدم

وهق اعمقضقع اعمطرح, وهق ذ طمديٌ اًمـوس )مػا (: ويمذًمؽ طمديٌ اًمـ  

 قمغم مو شمؼدم, ومال يذيمر إٓ قمغم اًمتحذير مـف وسمقون ضعػف .

أي احلديٌ اعمؼؾقب, طمؽؿف ٓ حيتٍ وٓ يستشفد سمف, ٕكف أصاًل  )ٍقيىهبا(:و 

اعمتفؿ  أي طمديٌ )ٍحهٌ(:متعؿد أو همػمه أن يؽقن ومعؾف ٓ يصح وهمؾط إمو 

 )يؽا (:سموًمؽذب يمذًمؽ ٓ يصح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت, ومحديثف ضعقػ ضمدًا 

 أي ومقف ريبي .

 

73- ُٔ ِٔ ٍ ْحُؽْوم  َْْنكؽُ  ش كاغٌ  ي ِيْي ٍُ 
 

 َّ َُككؽ اُظ ج كك  اْلح ِبككؽُُّوا و ِبه ككَػا اْى
 

وهق اعمتفؿ أو مو أَجعقا قمغم اـمراح طمديثف, ومال يصؾح ذم هذا  )ٍحؽومٔ(:

 اًمبوب.

وهق خموًمػي اعمؼبقل عمـ هق  )شاغ(:ومقام ٓ يصح ذم اًمشقاهد واعمتوسمعوت  ويؾقف 

 .أومم مـف, وىمؾـو ٓ يصؾح ٕكف ظمطل, واخلطل ٓ حيتٍ وٓ يستشفد سمف 

أي احلديٌ اعمـؽر ذم طمؽؿف, ومنذا َل شمؼبؾ خموًمػي اعمؼبقل, ومؿـ  )ٍْنؽ(: وهؽذا

 سموب أومم أن ٓ شمؼبؾ خموًمػي اًمضعقػ اعمردود .

  .اًمـقع اعمذيمقر )وهبػا(: ِمو أردت كظؿف وشمؼريبف ذم هذا اًمػصؾ ؽاظ(:)مت ادل

 ذم معرومي مو يستشفد سمف ومو يرد ًمشدة ضعػف. )الحربوا(:

 ومعرومي هذا اًمبوب مفؿ ضمدًا, ٕن يمثػمًا مـ إطموديٌ داظمؾي حتً هذا اًمـقع .

 واهلل ادلىفق
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 نهرواح وانتؼسيم ثبجلرح يتؼهمخ يسبئم فصم 

ِْٕو ج ْمِعيو  -74 َ كا  ٍ ْؽي ىٌ  احَلِق َؤ  َم
 

ِْٕو خ ْؽٌذ   َفاْلَيَا َفْؽٌض اىشَّكؽِّ أَل
 

ِْ ي ِصككرُّ -75 ْٔ و ل ْبككٍع ُزككؽّ  ٍِكك ٍ كك  و َؤ
 

ٌ  ب ش ْؽِغ  َ ا َقْع ِلْي ِْ  ق  ْٔ  ٍ ك َ ك  َفِه
 

شمضؿـً هذه إسمقوت اإلؿمورة إمم سموب مفؿ مـ أسمقاب قمؾؿ مصطؾح احلديٌ, 

سموب مفؿ ذم هذا اًمعؾؿ وهمػمه, إذ سمف يؿقز اًمـوس  وهق سموب اجلرح واًمتعديؾ, ومفق

سملم أهؾ اًمسـي واًمبدقمي وأهؾ اًمؼبقل واًمرد وهق قمؾؿ قمزيز إكام يؼقم سمف ضمفوسمذة 

اًمعؾامء وظمػمهتؿ ذو اعمعرومي واًمتؿققز وىمد ضموءت أدًمتف ذم اًمؽتوب  اًمسـي, وقمؾقف 

ڈ ژ ژ ڈ ) : ذم ضمرح أِب هلىاًمؽتوب ومؼد ىمول اهلل شمعومم وع  أمو ذم اإلَج

 [1]اعمسد:  (   ڑ ڑ

ٱ ٻ ٻ ) ذم شمعديؾ اعمممـلم: ومؼقل اهلل شمعومماًمتعديؾ وأمو 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ]اًمتقسمي: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

1٠٠ ] . 

 ومـ أدـة اَرح يف اـِضـة حديث:

ًِ ىَمْقس  :   وَموـمَِؿَي سمِـْ ًْ ًُ َذيَمْرُت ًَمُف َأنَّ ُمَعووِ وَمَؾامَّ »ىَموًَم ـَ َأِِب طَمَؾْؾ َيَي سْم

َأْم  َأُدق َِفْفٍؿ، َؽَ  َيَضُع َطَص ُك »:  َطَبويِن, وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلل ؾُمْػَقوَن, َوَأسَمو ضَمْفٍؿ ظَم 
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ـَ َزْيدٍ   ـَُف، اْكؽِِحل ُأَس َمَة ْد ٌُ ََل َم ََّ  ـْ َط شِِؼِف، َوَأْم  ُمَع ِوَيُة َؽُصْعُؾق وَمَؽِرْهُتُف, صُمؿَّ  شَط

ًُ سمِِف شُأَس َمةَ  اْكؽِِحل»ىَموَل:  ا, َواهْمَتَبْط  رواه  مسؾؿ  ش, وَمـََؽْحُتُف, وَمَجَعَؾ اهللُ ومِقِف ظَمػْمً

 ومـ أدـة اـاعديؾ يف اـِضـة حديث:

ـَ َزْيٍد, َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِْة، َوُطَؿُر »ىَموَل:  ؾَمِعقَد سْم ََ ـِْة: َأُدق َدْؽٍر يِف ا ََ ٌة يِف ا َطَػَ

 ََ ـِْة، َوُطْث ََ ـُ َأِي يِف ا ـِ َوَأُدق ُطَّضْقَدَة َوَسْعُد ْد ُ َوَصْؾَحُة َوَطّْضُد اـْرَْحَ ْْ ُن َوَطِظٌّ َواـُزَد

, وَمَؼوَل اًمَؼْقُم: َكـُْشُدَك اهللََّ َيو شَوْؾ صٍ  ـِ اًمَعوِذِ ًَ قَم  اًمتِّْسَعَي َوؾَمَؽ
ِ
, ىَموَل: وَمَعدَّ َهُمَٓء

؟ ىَموَل: ـِ اًمَعوِذُ  .رواه  اًمؽممذي "َشْدمُتُقيِن سمِوهللَِّ, َأسُمق إقَْمَقِر ذِم اجلَـَّيِ كَ  "َأسَمو إقَْمَقِر َم

ًمقٓ »واإلَجوع ىموئؿ قمغم هذا اًمبوب, كؼؾف همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ طمتك ىمقؾ: 

 .شأهؾ اعمحوسمر خلطبً اًمزكودىمي قمغم اعمـوسمر

, ىَموَل:  ـَ ـِ ؾِمػِمي ـِ اسْم ؾْمـَو "قَم ـِ اإْلِ ْ َيُؽقُكقا َيْسَلًُمقَن قَم ًِ اًْمِػْتـَُي, ََل ِد, وَمَؾامَّ َوىَمَع

ـَِّي وَمُقْمظَمُذ طَمِديُثُفْؿ, َوُيـَْظُر إِمَم َأْهِؾ  قا ًَمـَو ِرضَموًَمُؽْؿ, وَمُقـَْظُر إِمَم َأْهِؾ اًمسُّ ىَموًُمقا: ؾَمؿُّ

 . أظمرضمف مسؾؿ ذم مؼدمي صحقحف"اًْمبَِدِع وَماَل ُيْمظَمُذ طَمِديُثُفْؿ 

 : (5/ 1ؾ َّ ادـ أي ح شؿ يف اَرح واـاعديؾ )

مـ معوين يمتوب اهلل وٓ مـ  رءىمول أسمق حمؿد ومؾام َل كجد ؾمبقال إمم معرومف )

آمـ ضمفي اًمـؼؾ واًمروايي وضمى أن كؿقز سملم قمدول اًمـوىمؾي  ؾمــ رؾمقل اهلل 

واًمرواة  وصمؼوهتؿ وأهؾ احلػظ واًمثبً واإلشمؼون مـفؿ, وسملم أهؾ اًمغػؾي واًمقهؿ 

 ٌ اًمؽوذسمي.وؾمقء احلػظ واًمؽذب واظمؽماع إطمودي
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سمـؼؾ اًمرواة  وعمو يمون اًمديـ هق اًمذي ضموءكو قمـ اهلل قمزوضمؾ وقمـ رؾمقًمف  

طمؼ قمؾقـو معرومتفؿ ووضمى اًمػحص قمـ اًمـوىمؾي واًمبحٌ قمـ أطمقاهلؿ, وإصمبوت 

اًمذيـ قمرومـوهؿ سمنمائط اًمعداًمي واًمثبً ذم اًمروايي ِمو يؼتضقف طمؽؿ اًمعداًمي ذم كؼؾ 

أكػسفؿ, قمؾامء سمديـفؿ, أهؾ ورع وشمؼقى احلديٌ وروايتف, سملن يؽقكقا أمـوء ذم 

وطمػظ ًمؾحديٌ وإشمؼون سمف وشمثبً ومقف, وأن يؽقكقا أهؾ متققز وحتصقؾ, ٓ يشقهبؿ 

يمثػم مـ اًمغػالت, وٓ شمغؾى  قمؾقفؿ إوهوم ومقام ىمد طمػظقه ووقمقه, وٓ يشبف 

 قمؾقفؿ سموٕهمؾقـموت.

ذم يمذهبؿ   وأن يعزل قمـفؿ اًمذيـ ضمرطمفؿ أهؾ اًمعداًمي ويمشػقا ًمـو قمـ قمقراهتؿ

ومو يمون يعؽمهيؿ مـ هموًمى اًمغػؾي وؾمقء احلػظ ويمثرة اًمغؾط واًمسفق وآؿمتبوه, 

ًمقعرف سمف أدًمي هذا اًمديـ وأقمالمف وأمـوء اهلل ذم أرضف قمغم يمتوسمف وؾمـي رؾمقًمف 

, وهؿ همٓء أهؾ اًمعداًمي, ومقتؿسؽ سموًمذي رووه, ويعتؿد قمؾقف, وحيؽؿ سمف, 

ؾ اًمؽذب خترصو, وأهؾ اًمؽذب ومهو, ودمري أمقر اًمديـ قمؾقف, وًمقعرف أه

وأهؾ اًمغػؾي واًمـسقون واًمغؾط ورداءة احلػظ, ومقؽشػ قمـ طموهلؿ ويـبل قمـ 

اًمقضمقه اًمتل يمون جمرى روايتفؿ قمؾقفو, إن يمذب ومؽذب, وإن وهؿ ومقهؿ, وان 

همؾط ومغؾط وهمٓء هؿ أهؾ اجلرح, ومقسؼط طمديٌ مـ وضمى مـفؿ أن يسؼط 

ف, ويؽتى طمديٌ مـ وضمى يمتى طمديثف مـفؿ طمديثف وٓ يعبل سمف وٓ يعؿؾ قمؾق

 (اهـ. قمغم معـك آقمتبور
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قمـ أمهقي سمقون طمول اًمرضمول ذم  مؼدمي صحقحف وأًمػ  وىمد شمؽؾؿ اإلموم مسؾؿ   

اًمبخوري  ومقف اعممًمػوت وهمػمهؿ يمثػم وٕهؾ اًمعؾؿ يمالم يمثػم ذم ذًمؽ دمده ذم 

 مقاـمـف .

 :(14/ 1) ؾ َّ ا م َ مِضؾؿ يف مؼدمة َلحقحف

ـِ وأن اًمروايي ٓ شمؽقن إٓ قمـ اًمثؼوت وأن ضمرح  سَموُب )  ي ـَ اًمدِّ ؾْمـَوَد ِم ذم َأنَّ اإْلِ

اًمرواة سمام هق ومقفؿ ضموئز سمؾ واضمى وأكف ًمقس مـ اًمغقبي اعمحرمي سمؾ مـ اًمذب قمـ 

ـْ يَماَلِم َأْهِؾ  "اًمنميعي اعمؽرمي وذيمر آصمورا ذم اًمبوب إمم أن ىمول:  َوَأؿْمَبوُه َمو َذيَمْرَكو ِم

ـْ َمَعوِيبِِفْؿ يَمثػٌِم, َيُطقُل اًْمِؽَتوُب سمِِذيْمِرِه  اًْمِعْؾؿِ  , َوإظِْمَبوِرِهْؿ قَم
ٌِ ذِم ُمتََّفِؿل ُرَواِة احْلَِدي

ـْ َذًمَِؽ  َؿ َوقَمَؼَؾ َمْذَهَى اًْمَؼْقِم ومِقاَم ىَموًُمقا ِم ـْ شَمَػفَّ َ
قَمغَم اؾْمتِْؼَصوِئِف, َوومِقاَم َذيَمْرَكو يمَِػوَيٌي عمِ

ظَْمَبوِر, َوسَمقَّـُقا, َوإِكَّاَم  ْٕ , َوَكوىِمكِم ا ٌِ ـْ َمَعوِيِى ُرَواِة احْلَِدي  َأًْمَزُمقا َأْكُػَسُفُؿ اًْمَؽْشَػ قَم

اَم شَمْليِت  ـِ إِكَّ ي ظَْمَبوُر ذِم َأْمِر اًمدِّ ْٕ ـْ قَمظِقِؿ اخْلََطِر, إِِذ ا َو ومِقِف ِم
 َوَأوْمَتْقا سمَِذًمَِؽ طِملَم ؾُمِئُؾقا عمِ

ِريٍؿ, َأوْ  اِوي هَلَو  سمَِتْحؾِقٍؾ, َأْو حَتْ َأْمٍر, َأْو هَنٍْل, َأْو شَمْرهِمقٍى, َأْو شَمْرِهقٍى, وَمنَِذا يَموَن اًمرَّ

ْ مَ  ـْ ىَمْد قَمَروَمُف, َوََلْ ُيَبلمِّ َواَيِي قَمـُْف َم ََموَكِي, صُمؿَّ َأىْمَدَم قَمغَم اًمرِّ ْٕ ْدِق َوا و ًَمْقَس سمَِؿْعِدٍن ًمِؾصِّ

ـْ ضَمِفَؾ َمْعِروَمَتُف  َّ ِه ِِم ـُ ومِقِف ًمَِغػْمِ َٓ ُيْمَم ِؿلَم, إِْذ 
و ًمَِعَقامِّ اعْمُْسؾِ ِف َذًمَِؽ, هَموؿمًّ

يَموَن آصماًِم سمِِػْعؾِ

ظَْمَبوَر َأْن َيْسَتْعِؿَؾَفو, َأْو َيْسَتْعِؿَؾ سَمْعَضَفو َوًَمَعؾََّفو, َأْو  ْٕ ـْ ؾَمِؿَع شمِْؾَؽ ا قَمغَم سَمْعِض َم

 َ ْٕ َٓ َأْصَؾ هَلَو, َمَع َأنَّ ا ـْ ِرَواَيِي اًمثَِّؼوِت َوَأْهِؾ َأيْمَثَرَهو َأيَموِذيُى  َحوَح ِم ظْمَبوَر اًمصِّ

ـْ  َٓ َأطْمِسُى يَمثػًِما ِِمَّ َٓ َمْؼـٍَع, َو ـْ ًَمْقَس سمِثَِؼٍي َو ـْ َأْن ُيْضَطرَّ إمَِم َكْؼِؾ َم اًْمَؼـَوقَمِي َأيْمَثُر ِم

َعو  اًمضِّ
ٌِ طََموِدي ْٕ ـْ َهِذِه ا ـَ اًمـَّوِس قَمغَم َمو َوَصْػـَو ِم ُج ِم ؾََموكِقِد اعمَْْجُفقًَمِي ُيَعرِّ ْٕ ِف, َوا
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ِؿُؾُف قمَ   َّٓ َأنَّ اًمَِّذي حَيْ ْعِػ, إِ ـِ َواًمضَّ ـَ اًمتََّقهُّ غَم َوَيْعَتدُّ سمِِرَواَيتَِفو سَمْعَد َمْعِروَمتِِف سماَِم ومِقَفو ِم

 َ ِٕ , َو قْمتَِداِد هِبَو إَِراَدُة اًمتََّؽثُِّر سمَِذًمَِؽ قِمـَْد اًْمَعَقامِّ
ِٓ ْن ُيَؼوَل: َمو َأيْمَثَر َمو ََجََع ِرَواَيتَِفو َوا

ـْ َذَهَى ذِم اًْمِعْؾِؿ َهَذا اعمَْْذَهَى, َوؾَمَؾَؽ  ـَ اًْمَعَدِد, َوَم َػ ِم , َوَأًمَّ ٌِ ـَ احْلَِدي وُماَلٌن ِم

ك ضَموِهاًل َأْومَم مِ  ِريَؼ وَماَل َكِصقَى ًَمُف ومِقِف, َويَموَن سمَِلْن ُيَسؿَّ ـْ َأْن ُيـَْسَى إمَِم َهَذا اًمطَّ

 ٍؿ(اهـ قِمؾْ 

أهؾ اًمسـي واجلامقمي محؾي اًمعؾؿ  )ؤٕو احلق(:اًمتزيمقي واًمثـوء قمغم  )جمعيو(:

قمغم اًمصحوسمي مـ وىمدرًا أمو ذقمًو ومؼد أصمـك اهلل شمعومم  ذقموً  )ٍؽيى (:وأصمور 

اعمفوضمريـ وآكصور ومـ ؾمور قمغم ؾمػمهؿ ذم مقاـمـ يمثػمة مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ, 

 يمام ىمول اسمـ أِب داود: 

 دحـوذم اًمػتح أي ذم اًمصحوسمي مت      اًمقطمل اعمبلم سمػضؾفؿومؼد كطؼ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )شمعومم: مـفو ىمقًمف 

,  [18]اًمػتح:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وىمقًمف: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڑ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[ 29]اًمػتح:  (ڑ
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قمغم أصحوسمف قمكم اًمتعقلم واإلَجول, ومؿـ اًمتعقلم  وىمد أصمـك رؾمقل اهلل  

 أظمرضمف مسؾؿ. شَؽنِْن ُيطِقُعقا َأَد  َدْؽٍر، َوُطَؿَر َيْرُشُدوا»طمديٌ: 

ي َكْػِز » ومـ ا م َّ حديث: ِْ ـْ ََل َشُِضُّضقا َأَْلَح ِي، ََل َشُِضُّضقا َأَْلَح ِي، َؽَقا

َُ ُمْد َأَحِدِهْؿ، َوََل َكِصقَػفُ دَِقِدِك  أظمرضمف  شـَْق َأْن َأَحَدُؿْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد َذَهًّض ، َم  َأْدَر

 مسؾؿ .

وًمذًمؽ وضعً يمتى اًمػضوئؾ وأمو ىمدرًا ومنن اًمثـوء قمؾقفؿ إرؿمودا إًمقفؿ  

ودوموقمًو قمـفؿ وؾمببًو ٕظمذ اًمعؾؿ مـفؿ وقمالمي قمغم طمبفؿ وومقف مصوًمح يمثػمة ًمق َل 

ؽـ إٓ مقاومؼي اًمؼرآن واًمسـي ومـفٍ اًمسؾػ اًمصوًمح رضقان اهلل قمؾقفؿ ًمؽػك ي

 سمف.

اًمبوـمؾ مـ أهؾ اًمؽػر  )ألٕو اىشؽ(:اًمذم و اًمثؾى  )خؽذ(:يمؿثؾ  )مَا(:

واًمبدع واخلراوموت ًمؾتحذير مـ ذهؿ وومتـفؿ كصحًو ًمألمي, وذم طمديٌ مَتِقٍؿ 

اِريِّ َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ـُ », ىَموَل:  اًمدَّ ي ؟ ىَموَل:  :شاــِْصقَحةُ  اـد  ـْ َ
َِِْ َوـِؽَِا دِِف »ىُمْؾـَو: عمِ

 أظمرضمف مسؾؿ . شَوـَِرُسقـِِف َوِاَئِْؿِة املُِْْضؾِِؿَع َوَط ْماِِفؿْ 

ومؿـ كصح اإلمي حتذيرهؿ مـ محؾي إومؽور اهلدامي و أراء  اعمـحرومي وىمد  

ـْ رِ »مـ اخلقارج وؾمامهؿ:  طمذر اًمرؾمقل  , يمام ذم طمديٌ أِب أمومي ش ؿَِ ُب اـ

 أظمرضمف أمحد.

ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ِر »َيُؼقُل:  وقمـ قمكم اسمـ اِب ـموًمى  ىمول ؾَمِؿْع َِ َسَقْخُرج يِف آ

ْيِة،  ـَْ ِ ِ َؾْقَِّ ا ْْ ََ ـْ  ـُقَن ِم ، َيُؼق َِ ٌَ َأْحَداُث اْاَْسـَ ِن، ُسَػَف ُء اْاَْحَ  اـْزَم ِن َؾْق
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ـُْؼْرآَن ََل ُُيَ   ـَ َيْؼَرُءوَن ا ََ َيْؿُرُل اـِْضْفُؿ ِم ـِ َؿ ي ـَ اـد   ِوُز َحـَ ِِفَرُهْؿ، َيْؿُرُؾقَن ِم

 ََ ـْ َؾَاَؾُفْؿ ِطـَْد اَِ َيْق َ
ـَِؼقُاُؿقُهْؿ َؽ ْؾُاُؾقُهْؿ، َؽنِْن يِف َؾْاؾِِفْؿ َأِْفًرا، ملِ اـْرِمْقِة، َؽنَِذا 

ـِْؼَق َمةِ   رواه مسؾؿ . شا

ـِ َيْعَؿَر, ىَموَل: يَموَن  ,دريةوحْر طّضد اَ دـ طؿر مـ اـؼ ـْ حَيَْقك سْم ومػل مسؾؿ قَم

ـِ  مْحَ ـُ قَمْبِد اًمرَّ ًُ َأَكو َومُحَْقُد سْم , وَموْكَطَؾْؼ ِة َمْعَبٌد اجْلَُفـِلُّ ـْ ىَموَل ذِم اًْمَؼَدِر سمِوًْمَبٍْمَ َل َم َأوَّ

لْمِ  يُّ طَموضمَّ ْؿػَمِ
ـِ  -احْلِ ـْ َأْصَحوِب َرؾُمقِل اهللِ وَمُؼْؾـَو: ًَمْق ًَمِؼقـَو  -َأْو ُمْعَتِؿَرْي َأطَمًدا َم

ـِ اخْلَطَّوِب   ـُ قُمَؿَر سْم َؼ ًَمـَو قَمْبُد اهللِ سْم  ذِم اًْمَؼَدِر, وَمُقومِّ
ِ
ء َٓ , وَمَسَلًْمـَوُه قَمامَّ َيُؼقُل َهُم

ـْ ؿِماَمًمِ  ظَمُر قَم ْٔ ـْ َيِؿقـِِف, َوا ًُ َداظِماًل اعمَْْسِجَد, وَمويْمَتـَْػُتُف َأَكو َوَصوطِمبِل َأطَمُدَكو قَم ِف, وَمَظـَـْ

ُف ىَمْد فَمَفَر ىِمَبَؾـَو َكوٌس  ـِ إِكَّ مْحَ ًُ : َأسَمو قَمْبِد اًمرَّ , وَمُؼْؾ ُؾ اًْمَؽاَلَم إزَِمَّ
َأنَّ َصوطِمبِل ؾَمَقؽِ

َٓ ىَمَدَر,  ُْؿ َيْزقُمُؿقَن َأْن  ـْ ؿَمْلهِنِْؿ, َوَأهنَّ ُروَن اًْمِعْؾَؿ, َوَذيَمَر ِم َيْؼَرُءوَن اًْمُؼْرآَن, َوَيَتَؼػَّ

َْمَر ُأُكٌػ, ىَموَل:  َوَأنَّ  ْٕ ُْؿ سُمَرآُء »ا ُهْؿ َأينِّ سَمِريٌء ِمـُْفْؿ, َوَأهنَّ ًَ ُأوًَمِئَؽ وَمَلظْمؼِمْ وَمنَِذا ًَمِؼق

ـُ قُمَؿَر شِمـِّل ِؾُػ سمِِف قَمْبُد اهللِ سْم طََمِدِهْؿ ِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَهًبو, وَمَلْكَػَؼُف َمو », َواًمَِّذي حَيْ ِٕ ًَمْق َأنَّ 

ـَ سمِوًْمَؼَدرِ  ىَمبَِؾ اهلُل ِمـْفُ   . شطَمتَّك ُيْمِم

أي ومرض يمػويي إذا ىموم سمف اًمبعض ؾمؼط قمـ أظمريـ وهق متعلم  )فؽض(:

 قمغم أهؾ اًمشلن وًمقس ًمؽؾ أطمد قمغم مو يليت سمقون ذوـمف إن ؿموء اهلل.

أي اقمؾؿ هذا إمر وس قمؾقف شمسؾؿ ِمو يمدي امم اًمسؽقت قمـ  )فاليَا(:   

لم قمـ ديـ رب اًمعوعملم وقمـ ؾمـي ؾمقد اعمرؾمؾلم اعمبطؾلم مـ اعمبتدقملم واعمـحروم

 وقمـ مـفٍ اًمسؾػ اًمصوحللم. 
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 )ولبع(:رضمؾ ذيمر مـ اعمسؾؿلم  )زؽ(:اجلرح واًمتعديؾ مـ  )يصر(: و 

 ومـ امرأة طمرة أو ِمؾقيمي. )وؤٍة(:ويصح مـ اًمعبقد واعمامًمؽ 

 شسموب شمعديؾ اًمـسوء سمعضفـ سمعضوً » وؾد دقب اـّضخ ري يف ؿا ب اـأف دات:

وَمَدقَمو , ومػل احلديٌ: سمريرة  ذم ؾممال رؾمقل اهلل ق طمديٌ قموئشي وؾمو

ـْ َط ئَِأَة؟»سَمِريَرَة وَمَؼوَل:  َرؾُمقُل اهلِل  ٍء َيِريُّضِؽ ِم ـْ َرْ  ِم
َِ  شَأْي َدِريَرُة َهْؾ َرَأْي

ًُ قَمَؾْقَفو َأْمًرا ىَمطُّ  ًْ ًَمُف سَمِريَرُة: َواًمَِّذي سَمَعَثَؽ سمِوحْلَؼِّ إِْن َرَأْي َأهْمِؿُصُف قَمَؾْقَفو, َأيْمَثَر  ىَموًَم

ـُ وَمَتْليُمُؾفُ  اضِم ـْ قَمِجلِم َأْهِؾَفو, وَمَتْليِت اًمدَّ , شَمـَوُم قَم ِـّ َو ضَموِرَيٌي طَمِديَثُي اًمسِّ ـْ َأهنَّ أظمرضمف ش ِم

 مسؾؿ.

ًمؽـ هذا ًمقس قمغم إـمالىمف, ومالسمد مـ ذوط يضبط هبو اًمبوب وىمد أؿمور  

ط ذم اعمعدل سمعد اإلؾمالم أن يؽقن ذا أي يشؽم )بشؽغ(:اًمـوفمؿ امم سمعضفو سمؼقًمف 

 )ٍِ فهَٔ(:ىمد قمال ذم هذا اًمبوب  )قع مسا(:سملؾمبوب اجلرح واًمتعديؾ  )ليٌ(:

 .أي وَمُؼَف هذا اًمبوب 

 وؾد ذؿر اـعؾَء مـ ذو  اَ رح واملعدَّ أمقرًا:

 اًمعداًمي ومال يؼبؾ ضمرح أو شمعديؾ همػم اًمعدل .-1

و اًمعؾؿ سملؾمبوب اًمػسؼ وظمقارم اًمعؾؿ ومال يصح مـ ضموهؾ واعمراد سمف هـ-2

 اعمروءة .

 اًمقرع طمتك ٓ يتؽؾؿ سموهلقى واًمذوق .-3
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 (:257ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص  

ٍظ: ومال ُيْؼبؾ ضمرُح َمـ ) ويـبغل َأْن ٓ ُيْؼبؾ اجلَْرُح واًمتَّْعديُؾ إَِّٓ ِمـ قمدٍل ُمَتَقؼِّ

ث, يمام ٓ شُمؼبؾ شمزيمقُي َمـ َأظمذ َأوْمَرَط ومقف: وَمَجَرَح سمام ٓ يؼتيض ردَّ طمديٌ اعمحدِّ 

 اهـ. (ِد اًمظَّوِهِر: ومَلـمؾؼ اًمتزيمقيَ سمؿجرَّ 

ِف َِّ:  -وؾ َّ اـْهّضل  َ  يف َكْؼِد اـر   وهق ِمـ َأْهِؾ اَلساِؼراِء اـْا 

لِن ىمطُّ قمغم شمق)  هذا اًمشَّ
ِ
صمقِؼ ضعقٍػ, وٓ قمغم شمضعقِػ َلْ َُيتؿع اصْمـوِن ِمـ قُمؾامء

 اكتفك صمؼٍي.

ٌُ اًمرضمِؾ طمتَّك ُيتؿَع اجلؿقُع قمغم وهلذا يمون مذ هى اًمـسوئل أن ٓ ُيؽَمُك طمدي

ُف إْن قمّدَل  ِـّ ِمـ اًمتَّسوُهِؾ ذم اجَلْرِح واًمتَّعديِؾ: ومنِكَّ شَمْريمِِف, َوًْمَقْحَذر اعمتؽؾُؿ ذم هذا اًمػ

, وَمُقْخَشك قمؾقِف َأْن َيْدظمؾ ذم ُزمرِة  ًٍ ًِ طُمْؽاًم ًمقَس سمثوسم ًٍ يموَن يموعمُْثبِ َمـ سمغػِم شمثب

ـِ ذم مسؾٍؿ  ُف يَمِذٌب, وإِْن ضَمَرَح سمغػِم حترٍز َأىمَدَم قمغم اًمطَّع روى طَمديثًو وُهق ُيَظـ َأكَّ

 َيْبؼك قمؾقِف قموُرُه َأسمدًا.
ٍ
 ِمـ ذًمؽ, وَوؾَمؿف سمِِؿْقَسِؿ ؾمقء

ٍ
  سمريء

ملَم ؾموَِلٌ وأومُي شَمْدظمؾ ذم هذا شمورًة ِمـ اهلَقى واًمغرِض اًمػوؾمِد. ويمالُم اعمتؼدِّ 

 هـ ا , هموًمبًو(ِمـ هذا
 

ْٓ َثاِبح كككٌة ل ع اَىكككٌة-76  ِباْىشِّكككْهؽ 
 

ِٔ ل كككاِؼٍ  ج ْمكككِعْيو   ْٓ ِبَىْيككك  اْىِطْبكككؽ 
 

وخلػم سملم أهؾ اًمعؾؿ  سم طمقٌ يشتفرقمداًمي( ًمؾراوي )سموًمشفرة( ) اًمـوشمثبً 

شمستػقض اًمعؾؿ وآؾمتؼومي وهل مـ أىمقى درضموت اًمتعديؾ طمقٌ واًمصالح و

 شمعديؾ اًمقاطمد وآصمـلم وكحقهؿ. قمداًمتفؿ طمتك يستغـل اعمحدث قمـ
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اًمذيـ  )بىئ اخلرب (سمتعديؾ أهؾ اًمعؾؿ, أي:جمعيو لاؼ ( سمـ )وشمثبً  

 ًمدهيؿ معرومي ومتققز ذم هذا .

 (:257وؾ َّ ادـ حجر يف كزهة اــظر )ص 

َل سمؿجرِد مو فمفر  )شُمؼَبؾ اًمتزيمقُي ِمـ قمورٍف سملؾمبوهبو, ٓ ِمـ همػم قمورٍف: ًمئال ُيَزيمِّ

ـ همػم ِمورؾمٍي واظمتبوٍر, وًمق يموكً اًمتزيمقي صودرًة مـ ُمَزكٍّ واطمٍد, قَمغم ًمف اسمتداًء, مِ 

 , فوَدِة, ذم إصحِّ : إِحْلوىمًو هلو سموًمشَّ و ٓ شُمؼَبؾ إَِّٓ ِمـ اصْمـلَْمِ , ظمالومًو عمَِـ َذط َأهنَّ إَصحِّ

 َأيضًو(اهـ 

د, وشمثبً قمداًمي اًمراوي سموًمشفرة, يموًمبخوري, ومسؾؿ, واًمشوومعل, وأمح يؼقَّ:

 وموًمؽ, واًمسػقوكون, وهمػمهؿ يمثػم .
 

77-ُٔ ْٔ ُيْمككؽ ُ  و ظ ككْبؽ  َُى اَفَقكك  ِباْى
 

ٌِ َثب ككاٍت ِىككػِّْ   ُْ ِْ ٍُْحِقكك ْٔ ٍ كك  ز قََّقكك
 

ًمغػمه مـ اًمرواة  )يمؽ  بادلىافقة(:أي وضبط اًمراوي ًمؾحديٌ  )وظبؽٔ(:

 أي هذا اًمبوب . )ٍحقِ ٍِ زققٔ(:إصمبوت 

 (:93يث )ص ؾ َّ ادـ ؿثْ اَاص ر طؾقَ احلد

 إئؿي, سمتعديؾ أو قمؾقف, اجلؿقؾ واًمثـوء سموخلػم سموؿمتفوره اًمراوي قمداًمي وشمثبً

 اهـ  .ىمقل ذم قمـف سمروايتف وًمق اًمصحقح, قمغم واطمد أو ًمف, مـفؿ اصمـلم أو
 

ًُ  ش ْؽِؼه ا ٍِِ ل ع اَىٌة -78  اإِلْقكَيا
                     

 ُٔ ًُ ُيع ككككككاُ  ُبي ىغ كككككك  و اىك ككككككَيا
 

 ؿقػقة معرؽة طداـة اـرواة: وكْؿر هـ 
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 ًمؾتبعقض )ٍِ(:أي وشمعرف قمداًمي اًمراوي سمتقومر ذوط اًمعداًمي  )لعاىة(: 

ٕن اًمؽوومر  )اإلقالً(: ااوَّ :اًمتل ُيى أن شمقومر ذم اًمشخص  )شؽؼها(:

 ًمقس سمعدل قمغم أي طمول .

أي سمؾقغ اًمراوي وهق ذط أداء ٓ حتؿؾ  ومػل ؾمــ أِب داود  )بيىغٔ(: اـث ِن:

ُرؽَع اـؼؾُؿ طـ ث ثِة: طـ اـْصّضل  »ىمول:  -  -أن رؾمقَل اهلل  قمـ قمكم 

 .شحاك يّضُؾَغ وطـ اــ ئؿ حاك يِضاقؼظ، وطـ املعُاقك حاك ي أ

 إغ ذو  اـعداـة  )يض َ(:

 وموعمجـقن ًمقس سمعدل. اـث ـث: )اـعؼؾ(:

 أؾمبوب اًمػسؼ وظمقارم اعمروءة . ـاًمسالمي م :)واـِض َ(اـرادع: 

 شـؼِضؿ اغ ؾِضؿع : وأسّض ب اـػِضؼ

 ومسؼ ؿمفقة يمنمب اخلؿر واًمزكو ومو مـ سموسمف وصوطمبف يرد مطؾؼًو.  ااوَّ:

ومسؼ ؿمبفي يموًمبدقمي وكحقهو وذيمر اًمعؾامء ومقفو شمػصقاًل شمؼدم وكزيد هـو  اـث ِن:

 مو ذيمره احلوومظ ذم اًمؾسون.

 (:11/ 1ؾ َّ احل ؽظ يف ـِض ن املقزان )

بتدع إذا يمون صدوىمو وَل يؽـ داقمقي )ويـبغل أن يؼقد ىمقًمـو سمؼبقل روايي اعم

سمنمط أن ٓ يؽقن احلديٌ اًمذي حيدث سمف ِمو يعضد سمدقمتف ويشقدهو ومنكو ٓ كلمـ 

 طمقـئذ قمؾقف همؾبي اهلقى واهلل اعمقومؼ.
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ومؼد كص قمغم هذا اًمؼقد ذم هذه اعمسلًمي احلوومظ أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ يعؼقب   

 اجلرح واًمتعديؾ ومـفؿ زائغ قمـ اجلقزضموين ؿمقخ اًمـسوئل ومؼول ذم مؼدمي يمتوسمف ذم

احلؼ صدوق اًمؾفجي ىمد ضمرى ذم اًمـوس طمديثف ًمؽـف خمذول ذم سمدقمتف ملمقن ذم 

روايتف ومفمٓء ًمقس ومقفؿ طمقؾي إٓ أن يمظمذ مـ طمديثفؿ مو يعرف إٓ مو يؼقى سمف 

 سمدقمتفؿ ومقتفؿ سمذًمؽ(اهـ 

اًمسؾػ اقمؾؿ أن هذا اخلالف مبـل قمغم اًمروايوت اًمتل ذيمرت ذم يمتى  شـّضقف:

ېئ )بدع ومال ُيقز مطؾؼو ىمول اهلل : رضقان اهلل قمؾقفؿ وأمو اًمتتؾؿذ قمغم أهؾ اًم

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

 [68]إكعوم:  (خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

ـِ اًمـَّبِلِّ  ـْ َأِِب ُمقؾَمك, قَم ؾِقِس  », ىَموَل:  وقَم ََْ ؾِقِس اـْص ـِِح، َوا ََْ ََ َمَثُؾ ا إِْك

َْ اـِْضْقِء، ؿَ  َيَؽ، َوإِْم  َأْن َشّْضَا 
ِْ
، َؽَح ِمُؾ املِِْْضِؽ: إِْم  َأْن ُُيْ ِْ

ـْؽِ َح ِمِؾ املِِْْضِؽ، َوَك ؽِِل ا

ِرَل ثَِق َدَؽ، َوإِْم  َأْن ََتَِد  : إِْم  َأْن ُُيْ ِْ
ـْؽِ َد ِمـُْف ِرًُي  َصق َّضًة، َوَك ؽُِل ا

 ِرًُي  ِمـُْف، َوإِْم  َأْن ََتِ

ّضِقَثًة   ػؼ قمؾقف .مت شََ

َجوع قمغم هجر أهؾ اًمبدع وجموكبتفؿ ومعـ أِب ىمالسمي وىمد كؼؾ همػم واطمد اإل

 "ٓ دموًمسقا أهؾ إهقاء ومنن جموًمستفؿ ِمرضي "اجلرمل 

أظمرضمف  "إن هذا اًمعؾؿ ديـ وموكظروا قمؿـ شملظمذوا ديـؽؿ  "وقمـ اسمـ ؾمػميـ 

 مسؾؿ ذم مؼدمي صحقحف.
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 ثيبٌ أٌ اجلرح ادلفسر هى ادلمسو : 

 

 ادَلْقُبكىه   ُٕكى   ٍَُفكّ كؽٌ  خ ْؽٌذ -79
                     

 ٌٌ ٍُكككككْبه  ًُ و   اىحَّْمكككككِعيو  ُيَقكككككعَّ
 

وهق اًمذي يبلم ومقف اجلورح ؾمبى اجلرح مـ ؾمقء طمػظ أو  )خؽذ ٍفكؽ(: 

 أو كحقه. اًمراوي يمذب

وذًمؽ ٕن اًمـوس خيتؾػقن ذم أؾمبوب اًمتجريح ومؼد ُيرح سمام ًمقس سمؿجرح يمام  

 ـفول سمـ قمؿرو.طمصؾ ذم ىمصي اعم

 )ادلقبىه(:اجلرح اعمػرس  )ٕى(:وٕن أؾمبوب اجلرح حمصقرة سمخالف اًمتعديؾ  

 . )اىحمعيو( قمؾقف  )يقعً(:اجلرح اعمبفؿ همػم اعمػرس )وٍبهٌ(:قمـد أئؿي احلديٌ 

وىُمدم اجلرح اعمػرس مطؾؼًو ٕن قمـد اجلورح زيودة قمؾؿ مع اشمػوىمف مع اعمعدل ذم 

 .أؾمبوب اًمتعديؾ
 

ُِ  اْىد كْؽذِ  ى ؤ و َؤْق-81  َؤْفم كوِ  ِبكى ْؾ
 

ٍَْثكككِو ٍِْثكككو  اْىحَّْمكككِعْيِو و َؤْؼَفكككُك   َؤ
 

 (: 256ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص 

وًمؾجرح مراشمى: أؾمقُأهو اًمَقْصُػ سمام دلَّ قمغم اعمُبوًَمَغِي ومقِف, وأسح ذًمؽ )

اًمقضِع, أو ُريْمـ  اًمتعبػم سمَلوْمَعَؾ, يمليمذب اًمـَّوِس, ويمذا ىمقهُلؿ: إًِمقِف اعمُـَْتفك ذم

 اًمؽذِب, وكحُق ذًمؽ.

و وإِْن يموَن ومقفو كقُع مبوًمغٍي, ًمؽـفو دون  اٌب: ٕهنَّ وٌل, أو َوّضوع, أو يَمذَّ : دضمَّ صمؿَّ

 اًمتل ىمبؾفو.

ُء احلػظ,  , أو َدِّ ٌ ِي قمغم اجلَْرح, ىمقهُلؿ: ومالٌن ًَملمِّ اًمَّ وَأؾْمَفُؾفو, َأي: إًمػوِظ اًمدَّ

 .أؾمقأِ اجلرح وأؾمفؾِِف مراشمُى ٓ ختػك أو: ومقف أدكك مؼوٍل, وسَملْمَ 



 146 

, َأيضًو: معِرومُي مراشمِِى اًمتَّعديِؾ:   وِمـ اعمفؿِّ

ُح ذًمؽ: اًمتعبػُم سملومعَؾ,  وَأْروَمُعفو اًمَقْصُػ, َأيضًو, سمام َدلَّ قمغم اعمُبوًمغِي ومقِف, وأْسَ

. ًِ ًِ اًمـَّوس, َأو إًِمقِف اعمُـَْتفك ذم اًمثب  يملوصمِؼ اًمـَّوِس, َأو أصمب

ِي قمغم اًمتعديؾ, أو وصػلم: يمثؼيٍ  صمؿَّ مو اًمَّ ػوِت اًمدَّ َد سمصػٍي ِمـ اًمصِّ صمؼٍي, أو  1شَمَليمَّ

, َأْو صمؼٍي طموومٍظ, َأو قمدٍل ضوسمٍط, أو كحُق ذًمؽ. ًٍ ًٍ صمب  صمب

وَأْدكوهو مو َأؿْمَعر سموًمؼرِب مـ أؾمفؾ اًمتجريح: يمشقٍخ, َوُيْرَوى طمديثف, وُيْعَتؼَمْ 

 سمِف, وكحِق ذًمؽ.

 اهـ            ٓ خَتَْػك(وسَملْمَ ذًمؽ مراشمُى 

 وباهلل اىحىفيق
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 يب حيصم ثه يؼرفخ انرواح وانتًييس ثيُهى 

َ اِء ٍ ْمِؽَفة  -81 ْ   َؤْيًعا اأَلْق  و اىن 
 

 ٌْ ٌْ َؤْىَقكككاُبُه ّْك كككاُبُه ْ كككا َؤ  َفْيُحْحِق
 

أي أؾمامء اًمرواة وسموسمف  )األمساء(:سمـ اًمعؾؿ (:ٍمؽفة)ومـ أىمسوم قمؾؿ احلديٌ 

ومعرومي يمـوهؿ وهل مو صدر سملب وأم  )ؤيعًا واىنىن(:يمتى اًمرضمول 

أيضًو ِمو  ؤّكاهبٌ(:) وكحقهو وإقمؿك واًمبصػم أيضًو مثؾ إقمرج )اىقاهبٌ(:و

أي هذا اًمبوب  )فيححقْا(:يـبغل أن يتػطـ ًمف يموعمؽل واعمدين واًمقؿـل واًمصـعوين 

, ومنن سمعض ػ طمتك يؿقز سملم اًمرواة ومتعرف اعمؼبقل مـ اعمردود واًمثؼي مـ اًمضعق

ويشفر سمؽـقتف يملِب معوويي اًمُضير, واؾمؿف: حمؿد ظموزم, وًمؼبف:  اعمحّدصملم يعرف

اًمُضير,  وإقمؿش: اؿمتفر سمؾؼبف, واؾمؿف: ؾمؾقامن, ويمـقتف أسمق حمؿد, وأسمق هريرة 

ًٓ أرضمحفو قمبداًمرمحـ سمـ صخر قمغم  ؿمفر سمؽـقتف, واظمتؾػ ذم اؾمؿف إمم صمالصملم ىمق

واًمؾغوت, ومثؾ أِب ؾمؾؿي سمـ قمبد اًمرمحـ اًمذي ىمقؾ  مو طمؼؼف اًمـقوي ذم إؾمامء

 سملن اؾمؿف يمـقتف.

وىمد ًمؼى سمعض اعمحدصملم سموًمقفقدي كسبي إمم ضمور ًمف مـ اًمقفقد وآظمر سموًمضول 

 ٕكف ضؾ اًمطرق, واحلذاء عمجوورشمف ًمصوكع إطمذيي.

 (:221ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص

سمؽر أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمشػمازي, وىمد صـػ ذم ذًمؽ همػم واطمد, مـفؿ: أسمق 

 ويمتوسمف ذم ذًمؽ مػقد يمثػم اًمـػع. صمؿ أسمق اًمػضؾ اسمـ اًمػؾؽل احلوومظ.

 أن ٓ يظـ أن هذا اًمؾؼى ًمغػم صوطمى آؾمؿ. وؽ ئدة اـاـّضقف ط  ذـؽ:
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وإذا يمون اًمؾؼى مؽروهًو إمم صوطمبف ومنكام يذيمره أئؿي احلديٌ قمغم ؾمبقؾ  

 ًمذم واًمؾؿز واًمتـوسمز. واهلل مقومؼ ًمؾصقاب.اًمتعريػ واًمتؿققز, ٓ قمغم وضمف ا

رضمالن ضمؾقالن ًمزمفام ًمؼبون ىمبقحون:  ؾ َّ احل ؽظ طّضد اـغـل دـ سعقد املقي:

 ", وإكام ضؾ ذم ـمريؼ مؽي. وقمبد اهلل سمـ حمؿد "اًمضول  "معوويي سمـ قمبد اًمؽريؿ 

 , وإكام يمون ضعقػًو ذم ضمسؿف, ٓ ذم طمديثف."اًمضعقػ 

أسمق اًمـعامن حمؿد سمـ اًمػضؾ  "قمورم  "وهق  ىمول اسمـ اًمصالح: وصموًمٌ,

 اًمسدود, ويمون قمبدًا صوحلًو سمعقدًا مـ اًمعرامي, واًمعورم: اًمنمير اعمػسد.

: ًمؼى عمحؿد سمـ ضمعػر اًمبٍمي اًمراوي قمـ ؿمعبي, وعمحؿد سمـ ضمعػر "هُمـَدر  "

اًمرازي, روى قمـ أِب طموشمؿ اًمرازي, وعمحؿد سمـ ضمعػر اًمبغدادي احلوومظ اجلقال 

ومظ أِب كعقؿ إصبفوين وهمػمه. وعمحؿد سمـ ضمعػر سمـ ُدران اًمبغدادي, ؿمقخ احلو

 روى قمـ أِب ظمؾقػي اجلؿحل, وًمغػمهؿ.

ًمؼى ًمعقسك سمـ مقؾمك اًمتؿقؿل أِب أمحد اًمبخوري, وذًمؽ حلؿرة  :"ُؼـج ر  "

آظمر متلظمر, وهق أسمق  "هُمـجور  "وضمـتف, روى قمـ موًمؽ واًمثقري وهمػممهو. و 

بخوري احلوومظ, صوطمى شموريخ سُمخورى, شمقذم ؾمـي اصمـتل قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد اًم

 قمنمة وأرسمعامئي.

ًُمؼى سمف حمؿد سمـ قمبد اًمرطمقؿ ؿمقخ اًمبخوري, ًمؼقة طمػظف وطمسـ  :"َل طؼة  "

 مذايمرشمف.

 هق ظمؾقػي سمـ ظمقوط اعممرخ. :"شّض ب  "
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 حمؿد سمـ قمؿرو اًمرازي, ؿمقخ مسؾؿ. :"ُزكقج  " 

 قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿر. :"رساف  "

 هق احلسلم سمـ داود اعمػرس. :"ُسـقد  "

 حمؿد سمـ سمشور ؿمقخ اجلامقمي, ٕكف يمون سمـدار احلديٌ. :"دـدار  "

 ًمؼى أِب اًمـُض هوؿمؿ سمـ اًمؼوؾمؿ ؿمقخ اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ. :"ؾقق  "

ًمؼى جلامقمي, مـفؿ: أمحد سمـ قمؿران اًمبٍمي اًمـحقي, روى  :"ااَػش  "

 قمـ زيد سمـ احلبوب, وًمف همريى اعمقـمل.

وذم اًمـحقيلم أظموومش صمالصمي مشفقرون, أيمؼمهؿ: أسمق  اـص ح: ؾ َّ ادـ

اخلطوب قمبد احلؿقد سمـ قمبد اعمجقد, وهق اًمذي ذيمره ؾمقبقيف ذم يمتوسمف اعمشفقر, 

واًمثوين: أسمق احلسـ ؾمعقد سمـ مسعدة, راوي يمتوب ؾمقبقيف قمـف, واًمثوًمٌ: أسمق 

, وحمؿد سمـ "صمعؾى  "احلسـ قمكم سمـ ؾمؾقامن, شمؾؿقذ أسمقي اًمعبوس أمحد سمـ حيقك 

 ."اعمُى؟ رد  "يزيد 

 ًمؼى عمحؿد سمـ إسمراهقؿ احلوومظ اًمبغدادي. :"مردع  "

 صوًمح سمـ حمؿد احلوومظ اًمبغدادي. :"ِفزرة  "

 حمؿد سمـ صوًمح اًمبغدادي أيضًو. :"ؿقؾجة  "

قمالن "قمكم سمـ احلسـ سمـ قمبد اًمصؿد اًمبغدادي احلوومظ, ويؼول:  :"م ؼؿ  "

 ومقجؿع ًمف سملم ًمؼبلم. "موهمؿ 
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ًمؼى أِب قمبد اهلل احلسلم سمـ حمؿد سمـ طموشمؿ اًمبغدادي  :"قٌد اـعجؾ طّض " 

 احلوومظ أيضًو.

ىمول اسمـ اًمصالح: وهمٓء اًمبغداديقن احلػوظ يمؾفؿ مـ شمالمذة حيقك سمـ معلم 

 وهق اًمذي ًمؼبفؿ سمذًمؽ.

احلسـ سمـ محود, مـ أصحوب ويمقع, واحلسلم سمـ أمحد, ؿمقخ اسمـ  :"سج دة  "

 قمدي. اكتفك

رومي مـ ًمقس إٓ هق هبذا اًمؾؼى أو اًمؽـقي أو اًمؾؼى ومـفؿ ومـ أكقاقمف مع

َضيى سمـ  ".  "ُصـوسمحل سمـ إقمرس  "صحوِب.  "ُصدي سمـ قمجالن أسمق امومي 

, يروي قمـ  "أسمق اًمسؾقؾ اًمؼقز اًمبٍمي  ": يمؾفو سموًمتصغػم.  "كؼػم سمـ ؾمؿػم 

ؾقؾ اًمؼقز اًمرىمور  "سموًمعلم اعمفؿؾي  "قَمزوان  "معوذ.  , أطمد اًمزهود,  "اسمـ اًمسَّ

 ".  "عمؾزة سمـ زسمور  "صحوِب.  "ًُمبل سمـ ًمبو  "صحوِب.  "يمؾدة سمـ طمـبؾ  "شموسمعل. 

شموسمعل.  "كقف اًمبِؽوزم  "صحوِب.  "ُكبقشي اخلػم  ", رأى أكسًو.  "ُمستؿر سمـ اًمريون 

 صحوِب. "واسمِصي سمـ معبد  "

لِب وأمو مـ اؿمتفر سموٓؾمؿ يمسؾامن اًمػورد وقمؽسف مـ اؿمتفر سموًمؽـقي يم

 اًمضحك قمغم مو شمؼدم. 

 ومـف مـ واومؼ اؾمؿف اؾمؿ أسمقف يموًمؼالكز ومؽؾ مـفام حمؿد سمـ حمؿد. اهـ

 
 وباهلل اىحىفيق
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 ادلتفك وادلفترق وادلؤتهف وادلرتهف 

 اجََّفكقْ  و اخَلػِّ اىيَّْفِؿ ِفي ٍُحّ ِفٌق -82
 

 اْفح كككؽ ْ  َقكككِع ٍُْفح كككِؽٌ  و ٕنكككػا 
 

 دل ْاج ِيكفْ ا غاك اخَلكػِّ  ِفي ٍُحّ ِفٌق -83
 

ُّْؽككُق و اْضح َيككف    ادل ْطح ِيككْف َفب ككاُ  اْى
 

)يف مع همػمه  أي مستق )ٍحفق(:ومـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ مو يمون :  يؼقل

اًمؽتوسمي مثؾ )قمبد اهلل سمـ حمؿد( ؿمقخ  )واخلػ(:اًمـطؼ واًمصقت  اىيفؿ(:

وموشمػؼ  واًمـػقكم اجلعػل واسمـ أِب ؿمقبي واسمـ أؾمامء واسمـ أِب إؾمقد َخسياًمبخوري 

)وٕنػا اًمصقت ذم كطؼ اؾمامءهؿ مع اشمػوق اًمؽتوسمي واظمتؾػ ذواهتؿ وًمذًمؽ ىمول 

 متويزت ومقام سمقـفو. )قع افحؽ (:أي ذم اًمذوات  ٍفحؽ (:

وىمد صـػ ومقف اخلطقى  (:227ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص

 يمتوسمًو طمووماًل.

 وىمد ذيمره اًمشقخ أسمق قمؿرو أىمسومًو:

 ؼ اصمـون أو أيمثر ذم آؾمؿ واؾمؿ إب.أن يتػ "أحده   " 

ؾمتي, أطمدهؿ: اًمـحقي اًمبٍمي, وهق أول  "اخلؾقؾ سمـ أمحد  " مث ـف:

سملمحد ىمبؾ أِب  مـ وضع قمؾؿ اًمعروض, ىموًمقا: وَل يسؿ أطمد سمعد اًمـبل 

اخلؾقؾ سمـ أمحد, إٓ أسمو اًمسػر ؾمعقد سمـ أمحد, ذم ىمقل اسمـ معلم, وىمول همػمه: 

 ؿ.ؾمعقد سمـ حيؿد. وموهلل أقمؾ

أسمق سمنم اعمزين, سمٍمي أيضًو, روى قمـ اعمستـػم سمـ أظمُض قمـ  اـث ِن:

 معوويي سمـ ىمرة, وقمـف قمبوس اًمعـؼمي وَجوقمي.

 أصبفوين, روى قمـ روح سمـ قمبودة وهمػمه. واـث ـث:



 152 

أسمق ؾمعقد اًمسجزي: اًمؼوِض اًمػؼقف احلـػل اعمشفقر سمخراؾمون.  واـرادع: 

 روى قمـ اسمـ ظُمزيؿي وـمبؼتف.

قد اًمبستل اًمؼوِض, طمدث قمـ اًمذي ىمبؾف, وروى قمـ أسمق ؾمع ا  مس:

 اًمبقفؼل.

أسمق ؾمعقد اًمبستل أيضًو, ؿموومعل, أظمذ قمـ اًمشقخ أِب طمومد  اـِض دس:

 اإلؾمػرائقـل, دظمؾ سمالد إكدًمس.

أرسمعي: اًمؼطقعل, واًمبٍمي,  "أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان  " :"اـؼِضؿ اـث ِن  "

 واًمديـقري, واًمطرؾمقد.

: أسمق اًمعبوس إصؿ, اثـ ن مـ كقِض دقر "ؾمػ حمؿد سمـ يعؼقب سمـ يق "

 وأسمق قمبد اهلل سمـ إظمرم.

اصمـون: قمبد اعمؾؽ سمـ طمبقى, شموسمعل,  "أسمق قمؿران اجلقين  " :"اـث ـث  "

 ومقؾمك سمـ ؾمفؾ, يروي قمـ هشوم سمـ قمروة.

صمالصمي: اًمؼورئ اعمشفقر, واًمسؾؿل اًمبوضمدائل صوطمى  "أسمق سمؽر سمـ قمقوش  "

 أرسمع وموئتلم, وآظمر محيص جمفقل.همريى احلديٌ, شمقذم ؾمـي 

 أرسمعي. "صوًمح سمـ أِب صوًمح  " :"اـرادع  "

اصمـون: أطمدمهو اعمشفقر صوطمى  "حمؿد سمـ قمبد اهلل إكصوري  " :"ا  مس  "

 اجلزء, وهق ؿمقخ اًمبخوري, وأظمر ضعقػ, يؽـك سملِب ؾمؾؿي.

 .وذيمر كقع يؽميمى مـ اًمـققملم ىمبؾف

 وؾمؿف سمتؾخقص اعمتشوسمف ذم اًمرؾمؿ. وًمؾخطقى اًمبغدادي ومقف يمتوسمف اًمذي
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سمضؿفو,  "مقؾمك سمـ قمكم  "سمػتح اًمعلم, محوقمي,  "مقؾمك سمـ قمكم  "مثوًمف:  

 مٍمي يروي قمـ اًمتوسمعلم.

مل  "ومـف   ."اعمُخرَّ

أسمق قمؿر  "و  "صمقر سمـ زيد اًمديكم احلجوزي  ", و "صَمقر سمـ يزيد احلؿيص  "ومـف 

 كحيق "اًمـحقي, إؾمحوق سمـ مرار, و  "اًمشقبوين 

 ."سمـ أِب قمؿرو اًمسقَّبوين 

احلدصمل  "قمؿرو سمـ زرارة  "ؿمقخ مسؾؿ, و  "قمؿرو سمـ ًزرارة اًمـقسوسمقري  "

 يروي قمـف أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبغقي.

 .ذم صـػ آظمر ِمو شمؼدم

ومضؿقكف ذم اعمتشوهبلم ذم آؾمؿ واؾمؿ إب أو اًمـسبي, مع اعمػورىمي ذم 

 اعمؼوركي, هذا متؼدم وهذا متلظمر.

اجلُرر,  "يزيد سمـ إؾمقد  "ظُمزاقمل صحوِب, و  "سمـ إؾمقد  يزيد "مثوًمف: 

 أدرك اجلوهؾقي وؾمؽـ اًمشوم, وهق اًمذي اؾمتسؼك سمف معوويي.

 , ومذاك شموسمعل مـ أصحوب اسمـ مسعقد."إؾمقد سمـ يزيد  "وأمو 

اًمدمشؼل, شمؾؿقذ إوزاقمل, ؿمقخ اإلموم أمحد, وهلؿ آظمر  "اًمقًمقد سمـ مسؾؿ  "

 سمٍمي شموسمعل. اكتفك

أي ذم اًمرؾمؿ يمبشػم وسُمشػم وذيح  )ٍحفق يف اخلػ(:ثؾ هذا اًمبوب وم

وسيح إذ أن اًمعرب يموكقا ٓ يـؼطقن ومرؾمؿ هذه إؾمامء واطمد ومسؿل هذا اًمـقع 

وهق اًمصقت  )اىْؽق(:وشمبويـ ومقفو  )ؤضحيف(:إلشمالف رؾمؿف وًمؽـ  )ادلاجيف(:

  . )فبا  ادلطحيف(

 وباهلل اىحىفيق 
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 يؼرفخ انصحبثخ وانتبثؼني 

ٌْ اىؽّ ُقىِه ص س اب ة  -84 ُٕ  و ِؾْظ ٍ يِّْؿ
 

َْييككؿ   ٌٌ َفككَػا ج ككاِبك  ج   ؤ ِمككْع ِلْيكك
 

وىمد شمؼدم أن اًمصوطمى مـ   )صسابة اىؽقىه(:ومـ هذا اًمبوب معرومي 

 )ٍيؿٌٕ(:مممـًو سمف وموت قمغم ذًمؽ وًمق ختؾؾً ردة قمغم اًمصحقح  ًمؼل اًمـبل 

قمـف يمام أظمؼم اهلل  اورضق قمـ همػمهؿ ٕن ذف اًمصحبي ٓ يعدًمف رء ومؼد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) : ىمول شمعومم : مـ يمتوسمف قمـ ذًمؽ ذم مقاضع 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

  .[1٠٠اًمتقسمي:] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ) وىمول شمعومم:

 .[18]اًمػتح:    (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة, ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ   ََل َشُِضُّضقا َأَْلَح ِي، ََل َشُِضُّضقا »:   وقَم

َُ ُمْد  ـَْق َأْن َأَحَدُؿْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد َذَهًّض ، َم  َأْدَر ي َكْػِز دَِقِدِك  ِْ ـْ َأَْلَح ِي، َؽق َا

 رواه مسؾؿ . شَأَحِدِهْؿ، َوََل َكِصقَػفُ 

 ا َل دة مـف :َ اـصحّضة دلمقر ذؿره  احل ؽظ يف وشعر

 اًمتقاشمر يملِب سمؽر وقمؿر وسمؼقي اًمعنمة, وظمؾؼ مـفؿ. - 1

آؾمتػوضي واًمشفرة اًمؼوسة قمـ اًمتقاشمر يمعؽوؿمي سمـ حمصـ, وضامم سمـ  - 2

 صمعؾبي وهمػممهو.



 

 

155 

إظمبور سمعض اًمصحوسمي قمـ ومالن أكف صحوِب, يمحؿقؿي سمـ أِب محقؿي  - 3 

ؿع اًمدود, اًمذي موت سملصبفون مبطقكًو, ومشفد ًمف أسمق مقؾمك إؿمعري سملكف ؾم

 , وطمؽؿ ًمف سموًمشفودة. مـ اًمـبل 

 إظمبوره قمـ كػسف سملكف صحوِب, سمعد صمبقت قمداًمتف ىمبؾ إظمبوره سمذًمؽ. - 4

ې ى ى ) :مراشمى ودرضموت, دل قمؾقفو ىمقًمف ؾمبحوكف واًمصحوسمي 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

  [ 1٠]احلديد:     (ىت يت

ً يمتى ذم معرومي اًمصحوسمي مـ أَجعفو يمتوب اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي وىمد أًمػ

ًمؾحوومظ اسمـ طمجر وأؾمد اًمغوسمي ٓسمـ إصمػم ويمذًمؽ آؾمتقعوب ذم معرومي 

إصحوب ِٕب قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قموصؿ اًمـؿري 

 هـ( وهمػمهو يمثػم.463اًمؼرـمبل )اعمتقرم: 
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 يؼرفخ انتبثؼني 

معرومي اًمتوسمعلم ىمول اسمـ يمثػم ذم  (:متييؿ جابك)أي قمغم قمؾؿ متقزك هلؿ  :(وؾظ)

 ش191ص: »اظمتصور قمؾقم احلديٌ 

اًمتوسمعل: مـ صحى اًمصحوِب. وذم يمالم احلويمؿ مو  ؾ َّ ا طق  اـّضغدادي:

 يؼتيض إـمالق اًمتوسمعل قمغم مـ ًمؼل اًمصحوِب وروى قمـف وإن َل يصحبف.

وِب, يمام ايمتػقا ذم إـمالق اؾمؿ اًمصحوِب : َل يؽتػقا سمؿجرد رؤيتف اًمصح"ؾؾَ"

 قمغم مـ رآه قمؾقف اًمسالم. واًمػرق: قمظؿي وذف رؤيتف قمؾقف اًمسالم.

وىمد ىمسؿ احلويمؿ ـمبؼوت اًمتوسمعلم إمم َخسي قمنم ـمبؼي. ومذيمر أن أقمالهؿ روى 

قمـ اًمعنمة, وذيمر مـفؿ: ؾمعقد سمـ اعمسقى, وىمقس اسمـ أِب طموزم, وىمقس سمـ قمبود, 

وأسمو وائؾ, وأسمو رضموء اًمعطوردي, وأسمو ؾموؾمون طمضلم سمـ وأسمو قمثامن اًمـفدي, 

اعمـذر, وهمػمهؿ. وقمؾقف ذم هذا اًمؽالم دظمؾ يمثػم, ومؼد ىمقؾ: إكف َل يرو قمـ اًمعنمة 

مـ اًمتوسمعلم ؾمقى ىمقس سمـ أِب طموزم. ىموًمف اسمـ ظمراش. وىمول أسمق سمؽر سمـ أِب داود: 

 َل يسؿع مـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف. واهلل أقمؾؿ.

عمسقى ومؾؿ يدرك اًمصديؼ, ىمقًٓ واطمدًا ٕكف وًمد ذم ظمالومي قمؿر وأمو ؾمعقد سمـ ا

ًمسـتلم مضتو أو سمؼقتو, وهلذا اظمتؾػ ذم ؾمامقمف مـ قمؿر, ىمول احلويمؿ: أدرك قمؿر 

ومؿـ سمعده مـ اًمعنمة, وىمقؾ: إكف َل يسؿع مـ أطمد مـ اًمعنمة ؾمقى ؾمعد سمـ أِب 

 وىموص, ويمون آظمرهؿ ووموة. واهلل أقمؾؿ.
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مـ أسمـوء  ء اًمتوسمعلم اًمذيـ وًمدوا ذم طمقوة اًمـبل ىمول احلويمؿ: وسملم همٓ 

اًمصحوسمي, يمعبد اهلل سمـ أِب ـمؾحي, وأِب إمومي أؾمعد سمـ ؾمفؾ اسمـ طمـقػ, وأِب 

 إدريس اخلقٓين.

: أمو قمبد اهلل سمـ أِب ـمؾحي ومؾام وًمد ذهى سمف أظمقه ُٕمف أكس سمـ موًمؽ "ؾؾَ"

, ومثؾ هذا يـبغل أن " قمبد اهلل ", ومحـؽف وسمرك قمؾقف, وؾمامه  إمم رؾمقل اهلل 

يعد مـ صغور اًمصحوسمي, عمجرد اًمرؤيو وًمؼد قمدوا ومقفؿ حمؿد سمـ أِب سمؽر اًمصديؼ, 

إٓ  وإكام وًمد قمـد اًمشجرة وىمً اإلطمرام سمحجي اًمقداع, ومؾؿ يدرك مـ طمقوشمف 

وٓ رآه, ومعبد اهلل اسمـ أِب  كحقًا مـ موئي يقم وَل يذيمروا أكف أطمُض قمـد اًمـبل 

 عد ذم صغور اًمصحوسمي مـ حمؿد سمـ أِب سمؽر واهلل أقمؾؿ.ـمؾحي أومم أن ي

 وىمد ذيمر احلويمؿ: اًمـعامن: وؾمقيدًا, اسمـل مؼرن مـ اًمتوسمعلم, ومهو صحوسمقون.

 وَل يروه. وأمو اعمخُضمقن, ومفؿ: اًمذيـ أؾمؾؿقا ذم طمقوة رؾمقل اهلل 

 : اًمؼطع ومؽلهنؿ ىمطعقا قمـ كظرائفؿ مـ اًمصحوسمي."اخلُضمي  "و

ؿ كحقًا مـ قمنميـ كػسًو, مـفؿ: أسمق قمؿرو اًمشقبوين, وؾمقيد وىمد قمد مـفؿ مسؾ

سمـ همػؾي, وقمؿرو سمـ مقؿقن, وأسمق قمثامن اًمـفدي, وأسمق احلالل اًمعتؽل, وقمبد ظمػم 

سمـ يزيد اخلْققاين, ورسمقعي سمـ زرارة, ىمول اسمـ اًمصالح: وِمـ َل يذيمره مسؾؿ: أسمق 

 مسؾؿ اخلقٓين قمبد اهلل اسمـ صمقب.

 ـ قُمؽقؿ, وإطمـػ سمـ ىمقس.: وقمبد اهلل سم" ؾؾَ "
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وىمد اظمتؾػقا ذم أومضؾ اًمتوسمعلم مـ هق؟ وموعمشفقر: أكف ؾمعقد سمـ اعمسقى, ىموًمف  

أمحد سمـ طمـبؾ وهمػمه, وىمول أهؾ اًمبٍمة: احلسـ. وىمول أهؾ اًمؽقومي: قمؾؼؿي, 

 وإؾمقد. وىمول سمعضفؿ: أو يس اًمؼرين.. وىمول أهؾ مؽي: قمطوء سمـ أِب رسموح.

: طمػصي سمـً ؾمػميـ. وقمؿرة سمـً قمبد اًمرمحـ, وؾمقدات اًمـسوء مـ اًمتوسمعلم

 أَجعلم. وأم اًمدرداء اًمصغرى. 

ومـ ؾمودات اًمتوسمعلم: اًمػؼفوء اًمسبعي سموحلجوز, وهؿ: ؾمعقد سمـ اعمسقى, 

واًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد, وظمورضمي سمـ زيد, وقمروة سمـ اًمزسمػم, وؾمؾقامن سمـ يسور, وقمبقد 

سمـ قمؿر, وىمقؾ أسمق ؾمؾؿي سمـ قمد  اهلل سمـ قمتبي سمـ مسعقد, واًمسوسمع: ؾموَل سمـ قمبد اهلل

 اًمرمحـ سمـ قمقف, وىمقؾ: أسمق سمؽر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ احلرث سمـ هشوم.

وىمد قمد قمكم سمـ اعمديـل ذم اًمتوسمعلم مـ ًمقس مـفؿ, يمام أظمرج آظمرون مـفؿ مـ 

هق معدود ومقفؿ. ويمذًمؽ ذيمروا ذم اًمصحوسمي مـ ًمقس صحوسمقًو يمام قمدوا َجوقمي مـ 

وذًمؽ سمحسى مبؾغفؿ مـ اًمعؾؿ. واهلل اعمقومؼ  اًمصحوسمي ومقؿـ فمـقه شموسمعقوً 

 اهـًمؾصقاب. 
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 انؼهى ثبنىفيبد  

85- ٌُ  ىيكككؽُّو اِ  باىى َفكككاِ  و اىِميككك
 

 ٌٌ  اىُىل كككاِ  ّ كككاِفُك ل ِؿيكككٌؿ ِلْيككك
 

أي شملريخ مقت اًمراوي )اىىفا (: اعمعرومي سمـ )اىميٌ(: مـ قمؾقم احلديٌ  )و(:

)ليٌ لؿيؿ(:  ؽذب ومقف, وهقٕمهقتف طمتك يعرف سمف اًمسامع واًمتدًمقس, ومـ ي

 مػقد . )ّافك(:أي مفؿ 

ومتؾخص أن مـ قمؾقم احلديٌ معرومي اًمتقاريخ واًمقومقوت, ومنن هذا يسفؾ 

قمؾقؽ اًمبحٌ, و شمعرف سمف اًمؽذب واًمقضع, ومنن سمعضفؿ ىمد يزقمؿ أكف ؾمؿعف مـ 

ومالن ومتؼقل ًمف: متك ؾمؿعً مـف؟ ومقؼقل: ؾمـي َخسلم, أيـ ؾمؿعً مـف؟ ومقؼقل: 

ظر إمم شمرَجي هذا اعمحّدث, ومـجد أكف مو دظمؾ سمغداد إٓ ذم ؾمـي اصمـلم ذم سمغداد, ومــ

وَخسلم, أو أكف موت ذم ؾمـي شمسعي وأرسمعلم, ومـؼقل: أكً يمذاب, يمام روي قمـ 

رشمـ »أكف ادقمك اًمصحبي سمعد ؾمتامئي قموم, طمتك ىمول اًمذهبل ذم اعمقزان:  شرشمـ»

ًمستامئي ومودقمك اهلـدي ومو أدراك مو رشمـ ؟ ؿمقخ دضمول سمال ريى, فمفر سمعد ا

, ومؿعرومي اًمتوريخ واًمقومقوت أمر يتعلم ًمؾبوطمٌ طمتك يعرف مـ يريد شاًمصحبي..

 أن يدظمؾ ذم احلديٌ  مو ًمقس ومقف. 

 (:237ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص 

 معرومي وومقوت اًمرواة ومقاًمقدهؿ ومؼدار أقمامرهؿ

ر اعمتصؾ ًمُقغرف مـ أريمفؿ ِمـ َل يدريمفؿ: مـ يمذاب أو مدًمس, ومقتحر

 واعمـؼطع وهمػم ذًمؽ.
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 عمو اؾمتعؿؾ اًمرواة اًمؽذب اؾمتعؿؾـو هلؿ اًمتلريخ. ؾ َّ سػق ن اـثقري: 

 إذا اهتؿتؿ اًمشقخ ومحوؾمبقه سموًمسـلم. وؾ َّ حػص دـ ؼق ث:

عمو ىمدم قمؾقـو حمؿد سمـ طموشمؿ اًمؽٌم ومحدث قمـ قمبد اسمـ مُحقد,  وؾ َّ احل ؿؿ:

تلم, ومؼؾً ٕصحوسمـو: إكف يزقمؿ ؾملًمتف قمـ مقًمده؟ ومذيمر أكف ُوًمد ؾمـي ؾمتلم وموئ

 أكف ؾمؿع مـف سمعد مقشمف سمثالث قمنمة ؾمـي.

ؿمخصون مـ اًمصحوسمي قموش يمؾ مـفام ؾمتلم ؾمـي ذم اجلوهؾقي  ؾ َّ ادـ اـص ح:

ون سمـ صموسمً,  . وطمؽل قمـ وؾمتلم ذم اإلؾمالم, ومهو طمؽقؿ سمـ طمزام, وطمسَّ

وئي وقمنميـ اسمـ إؾمحؼ: أن طمسون سمـ صموسمً سمـ اعمـذر سمـ طمرام: قموش يمؾ مـفؿ م

 ؾمـي. ىمول احلوومظ أسمق كعقؿ: وٓ ُيعرف هذا ًمغػمهؿ مـ اًمعرب. 

: ىمد قُمؿر َجوقمي مـ اًمعرب أيمثر مـ هذا, وإكام أراد أن أرسمعي كسؼًو " ؾؾَ "

 يعقش يمؾ مـفؿ موئي وقمنميـ ؾمـي, َل يتػؼ هذا ذم همػمهؿ.

أكف وأمو ؾمؾامن اًمػورد, ومؼد طمؽك اًمعبوس سمـ يزيد اًمبحراين اإلَجوع قمغم 

 قموش موئتلم وَخسلم ؾمـي, واظمتؾػقا ومقام زاد قمغم ذًمؽ إٕى صمالصمامئي وَخسلم ؾمـي.

وىمد أورد اًمشقخ أسمق قمؿرو سمـ اًمصالح رمحف اهلل وومقوت أقمقون مـ اًمـوس! 

: شمقذم وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمـي, قمغم اعمشفقر, يقم آصمـلم اًمثوين رؾمقل اهلل 

 جرة.قمنم مـ رسمقع إول ؾمـي إطمدى قمنمة مـ اهل

 وأسمق سمؽر: قمـ صمالث وؾمتلم أيضًو, ذم َجودى إومم ؾمـي صمالث قمنمة.

 وقُمؿر: قمـ صمالث وؾمتلم أيضًو, ذم ذي احلجي ؾمـي صمالث وقمنميـ.
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: ويمون قُمؿر أول مـ أرخ اًمتلريخ اإلؾمالمل سموهلجرة اًمـبقيي مـ مؽي " ؾؾَ " 

أمره سمذًمؽ ذم ؾمـي إمم اعمديـي, يمام سمسطـو ذًمؽ ذم ؾمػمشمف وذم يمتوسمـو اًمتلريخ, ويمون 

 ؾمً قمنمة مـ اهلجرة.

وىمتؾ قمثامن سمـ قمػون وىمد ضمووز اًمثامكلم, وىمقؾ: ىمد سمؾغ اًمتسعلم, ذم ذي احلجي 

 ؾمـي َخس وصمالصملم.

 وقمكم: ذم رمضون ؾمـي أرسمعلم, قمـ صمالث وؾمتلم ذم ىمقل.

وـمؾحي واًمزسمػم: ىمتال يقم اجلؿؾ ؾمـي ؾمً وصمالصملم, ىمول احلويمؿ: وؾمـ يمؾ 

 ؾمـي.مـفام أرسمع وؾمتقن 

وشمقذم ؾمعد قمـ صمالث وؾمبعلم: ؾمـي َخس وَخسلم, ويمون آظمر مـ شمقذم مـ 

 اًمعنمة.

 وؾمعقد سمـ زيد: ؾمـي إطمدى وَخسلم, وًمف صمالث أو أرسمع وؾمبعقن.

 وقمبد اًمرمحـ سمـ قمقف قمـ َخس وؾمبعلم: ؾمـي اصمـتلم وصمالصملم.

 أَجعلم. وأسمق قمبقدة: ؾمـي صمامين قمنمة, وًمف صمامكقن وَخسقن, 

اًمعبودًمي: ومعبد اهلل سمـ قمبوس: ؾمـي صمامن وؾمتلم, واسمـ قمؿر واسمـ : وأمو " ؾؾَ "

اًمزسمػم: ذم ؾمـي صمالث وؾمبعلم, وقمبد اهلل سمـ قمؿرو: ؾمـي ؾمبع وؾمتلم. وأمو قمبد اهلل 

سمـ مسعقد ومؾقس مـفؿ, ىموًمف أمحد سمـ طمـبؾ, ظمالومًو ًمؾجقهري طمقٌ قمده مـفؿ, 

 وىمد يموكً ووموشمف ؾمـي إطمدى وصمالصملم.

 أصحوب اعمذاهى اخلؿسي اعمتبققمي. "ثوًمٌ اًم "ىمول اسمـ اًمصالح: 
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ؾمػقون اًمثقري: شمقذم سموًمبٍمة, ؾمـي إطمدى وؾمتلم وموئي, وًمف أرسمع وؾمتقن  

 ؾمـي.

 وشمقذم موًمؽ سمـ أكس سموعمديـي, ؾمـي شمسع وؾمبعلم وموئي, وىمد ضمووز اًمثامكلم.

 وشمقذم أسمق طمـقػي سمبغداد, ؾمـي َخسلم وموئي, وًمف ؾمبعقن ؾمـي.

دريس سمؿٍم, ؾمـي أرسمع وموئتلم, قمـ أرسمع وَخسلم وشمقذم اًمشوومعل حمؿد سمـ إ

 ؾمـي.

وشمقذم أمحد سمـ طمـبؾ سمبغداد, ؾمـي إطمدى وأرسمعلم وموئتلم, قمـ ؾمبع وؾمبعلم 

 ؾمـي.

 : وىمد يمون أهؾ اًمشوم قمغم مذهى إوزاقمل كحقًا مـ موئتل ؾمـي," ؾؾَ "

ويموكً ووموشمف ؾمـي ؾمبع وَخسلم وموئي, سمبػموت مـ ؾموطمؾ اًمشوم, وًمف مـ 

 بعقن ؾمـي.اًمعؿر ؾم

ويمذًمؽ إؾمحوق سمـ راهقيف ىمد يمون إمومًو متَّبعًو, ًمف ـموئػي يؼؾدوكف وُيتفدون 

قمغم مسؾؽف, يؼول هلؿ: اإلؾمحوىمقي, وىمد يموكً ووموشمف ؾمـي صمامن وصمالصملم وموئتلم, 

 قمـ ؾمبع وؾمبعلم ؾمـي.

أصحوب يمتى احلديٌ اخلؿسي: اًمبخوري: وًمد  "اًمراسمع  "ىمول اسمـ اًمصالح: 

موئي, وموت ًمقؾي قمقد اًمػطر ؾمـي ؾمً وَخسلم وموئتلم, سمؼريي ؾمـي أرسمع وشمسعلم و

 يؼول هلو ظمْرشمـؽ.

 ومسؾؿ سمـ احلجوج: شمقذم ؾمـي إطمدى وؾمتلم وموئتلم, قمـ َخس وَخسلم ؾمـي.
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 أسمق داود: ؾمـي َخس وؾمبعلم وموئتلم. 

 اًمؽممذي: سمعده سملرسمع ؾمـلم ؾمـي شمسع وؾمبعلم.

 أسمق قمبد اًمرمحـ اًمـسوئل: ؾمـي صمالث وصمالصمامئي.

: وأسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد سمـ موضمي اًمؼزويـل, صوطمى اًمســ اًمتل " ؾؾَ "

 يُمِؿؾ هبو اًمؽتى اًمستي: اًمســ إرسمعي سمعد اًمصحقحلم, اًمتل اقمتـك سملـمراومفو

احلوومظ اسمـ قمسويمر, ويمذًمؽ ؿمقخـو احلوومظ اعمزي اقمتـك سمرضموهلو وأـمراومفو, 

ي صمالث وؾمبعلم وموئتلم. وهق يمتوب ىمقي اًمتبقيى ذم اًمػؼف, وىمد يموكً ووموشمف ؾمـ

 رمحفؿ اهلل.

وظ اكتػع سمتصوكقػفؿ ذم أقمصوركو: أسمق احلسـ "اخلومس  "ىمول:  : ؾمبعي مـ احلػَّ

 اًمدارىمطـل: شمقذم ؾمـي َخس وصمامكلم وصمالصمامئي, قمـ شمسع وؾمبعلم ؾمـي.

احلويمؿ أسمق قمبد اهلل اًمـقسوسمقري: شمقذم ذم صػر ؾمـي َخس وأرسمعامئي, وىمد ضمووز 

 اًمثامكلم.

ًمغـل سمـ ؾمعقد اعمٍمي: ذم صػر ؾمـي شمسع وأرسمعامئي سمؿٍم, قمـ ؾمبع قمبد ا

 وؾمبعلم ؾمـي.

 احلوومظ أسمق كعقؿ إصبفوين: ؾمـي صمالصملم وأرسمعامئي, وًمف ؾمً وشمسعقن ؾمـي.

ومـ اًمطبؼي إظمرى: اًمشقخ أسمق قمؿر اًمـَّؿري: شمقذم ؾمـي صمالث وؾمتلم 

 وأرسمعامئي, قمـ َخس وشمسعلم ؾمـي.
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 اًمبقفؼل: شمقذم سمـقسوسمقر ؾمـي صمامن وَخسلم صمؿ أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم 

 وأرسمعامئي, قمـ أرسمع وؾمبعلم ؾمـي.

صمؿ أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم اخلطقى اًمبغدادي: شمقذم ؾمـي صمالث وؾمتلم وأرسمعامئي, 

 قمـ إطمدى وؾمبعلم ؾمـي.

: وىمد يمون يـبغل أن يذيمر مع همٓء َجوقمي اؿمتفرت شمصوكقػفؿ سملم " ؾؾَ "

ديٌ: يموًمطؼماين: وىمد شمقذم ؾمـي ؾمتلم وصمالصمامئي, اًمـوس, وٓ ؾمقام قمـد أهؾ احل

 صوطمى اعمعوضمؿ اًمثالصمي وهمػمهو.

 واحلوومظ أِب يعغم اعمقصكم: شمقذم ؾمـي ؾمبع وصمالصمامئي.

از: شمقذم ؾمـي اصمـلم وشمسعلم وموئتلم.  واحلوومظ أِب سمؽر اًمبزَّ

وإموم إئؿي حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظُمزيؿي: شمقذم ؾمـي إطمدى قمنمة وصمالصمامئي, 

 صحقح.صوطمى اًم

ويمذًمؽ أسمق طموشمؿ حمؿد سمـ طِمبَّون اًمُبستل, صوطمى اًمصحقح أيضًو, ويموكً 

 ووموشمف ؾمـي أرسمع وَخسلم وصمالصمامئي.

واحلوومظ أسمق محد سمـ قِمدي, صوطمى اًمؽومؾ, شمقذم ؾمـي ؾمبع وؾمتلم 

  اهـ.وصمالصمامئي

 وباهلل اىحىفيق 
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 حك واالذىحاليؼرفخ انسبثك وان 

 اىككؽُّواِ  وَىككاِزِق مكككابق  -86
 

 اىثََّقكككككاِت ٍ ْمِؽَفكككككة  ِبْضكككككى ٍ و 
 

وهق  )مكابق(:أي أن معرومي اًمقومقوت يػقد ذم سموب قمؾؿ اًمرضمول ومو يؾحؼ هبو 

 اًمذي يؿقت متلظمرًا قمـف . )والزق(:مـ موت متؼدمًو مـ اًمرواة 

يمام روى اًمزهري قمـ شمؾؿقذه موًمؽ سمـ أكس, وىمد شمقذم اًمزهري ؾمـي أرسمع 

ريو سمـ دويد اًمؽـدي, ويموكً ووموشمف سمعد وقمنميـ وموئي, وِمـ روى قمـ موًمؽ زيم

 ووموة اًمزهري سمامئي وؾمبع وصمالصملم ؾمـي أو أيمثر.

وهؽذا روى اًمبخوري قمـ حمؿد سمـ إؾمحوق اًمرساج, وروى قمـ اًمرساج أسمق 

احلسـ أمحد سمـ حمؿد اخلػوف اًمـقسوسمقري, وسملم ووموشمقفام موئي وؾمبع وصمالصمقن 

وشمقذم اخلػوف ؾمـي أرسمع  ؾمـي, ومنن اًمبخوري شمقذم ؾمـي ؾمً وَخسلم وموئتلم,

 وشمسعلم وصمالصمامئي.

ومفذا أمر يتػطـ ًمف طمتك ٓ يؼول: هذا يمّذاب: يمقػ روى قمـف ذم ؾمـي يمذا, 

 وهذا روى قمـف ذم ؾمـي يمذا؟

 وباهلل اىحىفيق  
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 روايخ األذىح واألذىاد 

وأيًضو مـ أكقاع قمؾقم احلديٌ معرومي روايي إظمقة وإظمقات  )وبضى (:

 وروايي أظمقف زيد.مثؾ قمؿر سمـ اخلطوب 

حمؿد سمـ ؾمػميـ وأظمقشمف: أكس, ومعبد,  ومـفؿ أدـ ء سْيـ وهؿ ساة أَقة: 

 وحيقك, وطمػصي, ويمريؿي.

حمؿد وقمؿران وؾمػقون, وهمػمهؿ ومؼد يؽقن سمعض  وأدـ ء طقـقة ث ثة وهؿ: 

 اًمبققت ـمالب قمؾؿ, ويـػع اهلل هبؿ.
 

 يؼرفخ انثمبد 

وهؿ مـ يؼبؾ طمديثفؿ, ومقؿقزون قمـ  )اىثقات(: ـاًمعؾؿ سم )ٍمؽفة(:ومـ سموسمف 

 اًمضعػوء اًمذيـ يرد طمديثفؿ.

 (:242ؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص ر طؾقَ احلديث )ص  

وهذا اًمػـ مـ أهؿ اًمعؾقم وأقمالمفو وأكػعفو, إذ أكف شمعرف صحي ؾمـد احلديٌ 

 مـ ضعػف.

ًَ وحديثً  ؿاّضً  ؿثْة: مـ أكػعفو يمتوب اسمـ أِب  وؾد َلـػ اــ س يف ذـؽ ؾدي

. وٓسمـ طِمبَّون يمتوسمون كوومعون: أطمدمهو ذم اًمثؼوة, وأظمر ذم اًمضعػوء. ويمتوب طموشمؿ

 اًمؽومؾ ٓسمـ قمدي.
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شموريخ سمغداد ًمؾحوومظ أِب سمؽر أمحد سمـ قمكم  واـاقاريل املأفقرة، ومـ أِفؾف : 

اخلطقى: وشموريخ دمشؼ ًمؾحوومظ أِب اًمؼوؾمؿ سمـ قمسويمر. وهتذيى ؿمقخـو احلوومظ 

 خـو احلوومظ أِب قمبد اهلل اًمذهبل.أِب احلجوج اعمزي. ومقزان ؿمق

 "وزدت ذم حترير اجلرح واًمتعديؾ قمؾقفام, ذم يمتوب, وؾمؿقتف  وىمد َجعً سمقـفام

. وهق مـ أكػع رء ًمؾػؼقف "اًمتؽؿقؾ ذم معرومي اًمثؼوت واًمضعػوء واعمجوهقؾ 

 اهـ  .اًمبورع, ويمذًمؽ ًمؾؿحدث
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 أحكبو يتؼهمخ ثكيفيخ انتحًم واألزاء  

َُّككو  -87 َ اِق يِثاحَلككِع ج س   واىكّ كك
 

 ُٓ  اىؽَِّقكككاِق ِفكككي و اىعَّكككْبػ  َؤظ اُئ
 

َّكككٌو -88 ُٔ ج س  ّْى اُلككك ْٔ َؤ َ اِّي ككك  َث
 

َ اُق  َّ  اْىشِّكْير  َىْفكؿِ  ق  ْٔ  ث ك  اْىثَّاِّي ك
 

ْٔ ِبخ ككككاؾ ٌ  ِقككككؽ اَءٌ  -89  ِمح اب كككك
                     

 ُٔ ٍُككك ِٔ َؤْيع كككًا ِبْلَيا ْٔ ِبككك  اإِلص كككاب 
 

ٍُه كككا -91 َ ا ْٓ و ِصكككيٌَّة ج   ِوخ كككاظ 
                     

 ِْ ْٓ ّ اَىككل  ُٕككِعْيث  َفككاْجِق  اْىكَّككم اظ 
 

 وشمؾؼقف قمـ اعمشويخ )حتَو احلعيث(: يؼقل ومـ أكقاع احلديٌ سمقون ـمرق

ويمذا ـمرق ؾمامقمف وومفؿف ويصح حتؿؾ وؾمامع اًمصغػم واًمؽوومر )واىكَاق(: 

ـمريؼي أداء احلديٌ وٓ  يمذًمؽ مـ أكقاع احلديٌ )ؤظائٓ(:واًمػوؾمؼ وهمػمهؿ 

أي )اىعبػ(: مو يؾتحؼ سمف مـ )و(: يؼبؾ إٓ طمديٌ اًمعدل قمغم مو شمؼدم سمقوكف 

أي  )يف اىؽقاق(: سمقون اًمغريى وشمشؽقؾ اعمشؽؾ وـمريؼي اًمتصحقح قمغم مو يليت

 اًمؽتى وإوراق .

 وأؾِض َ صرل اـرواية ثَكقة وهل ط  اـاقا :

ي, وقمـد اًمتحديٌ سمؾػظ ؾمؿعً وهق أن يسؿع مـ اًمشقخ مشوومف اـِضَْ: -1

 حتدث اًمطؿلكقـي ًمدى اًمطوًمى وشمـتػل هتؿي اًمتدًمقس وهل أقمغم درضموت اًمتحؿؾ.

وهل أن يؼرأ قمغم اًمشقخ وهق يسؿع, وأيمثر مـ ؿمفر هبو اإلموم  اـؼراءة: -2

 موًمؽ سمـ أكس صوطمى اعمقـمل.

 واًمروايي هبو ضموئزة قمـد اجلؿفقر, وهل أكقاع: ا ِف زة دلكقاطف : -3

أضمزشمؽ أن شمروي قمـل هذا  "علم عمعلم ذم معلم, سملن يؼقل: إضموزة مـ م

 ومفذه ضموئزة قمـد اجلامهػم. "هذه اًمؽتى  "أو  "اًمؽتوب 
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أضمزت ًمؽ أن شمروي قمـل مو أرويف  "إضموزة عمعلم ذم همػم معلم, مثؾ أن يؼقل:   

. وهذا ِمو ُيقزه اجلؿفقر  "مو صح قمـدك, مـ مسؿققمويت ومصـػويت  ", أو  "

 أيضًو.

, أو  "أضمزت ًمؾؿسؾؿلم  "وزة اًمعومي وشمؽقن ًمغػم معلم, مثؾ أن يؼقل: اإلضم  

, وىمد ضمقزهو ـموئػي مـ احلػوظ واًمعؾامء, يموخلطقى اًمبغدادي. "ًمؾؿقضمقديـ  "

 واإلضموزة ًمؾؿجفقل سموعمجفقل.

 وهل أن يـوول اًمشقخ اًمطوًمى اًمؽتوب ويؼقل ًمف:  اروه قمـل. املـ وـة: -4

ؾؿقذه سمحديٌ أو كحقه و إن أىمؽمن سمف وهل أن يؽتى اًمشقخ إمم شم اـؽا دة: -5

 إذن سموًمروايي يمون يموعمـووًمي مع اإلضموزة.

وهق إقمالم اًمشقخ أن هذا اًمؽتوب ؾمامقمف مـ ومالن, مـ همػم أن  ا ط َ: -6

يلذن ًمف ذم روايتف قمـف, وهؾ ُيقز ًمف اًمروايي مـ همػم إذكف مسلًمي ظمالومقي واًمراضمح 

 ضمقازهو.

, وملويص إ اـقَلقة: -7 ًّ مم ومالن سمـ ومالن سمروايي مرويويت, يملن يؼقل: إذا ِم

 وىمد ضمعؾ سمعضفؿ هذه اًمصقرة يموإلقمالم واعمـووًمي ومـعفو سمعضفؿ.

وصقرهتو: أن ُيد طمديثًو أو يمتوسمًو سمخط ؿمخص سمنؾمـوده, وهل مو  اـقِف دة: -8

قمؾقف اًمـوس أن مـ أظمذ اًمعؾؿ مـ يمتى اعمتؼدملم يموًمبخوري ومسؾؿ واعمعوضمؿ 

 واعمسوكقد.

 وباهلل اىحىفيق 
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 يمخ ضجظ وكتبثخ احلسيثعر 
 

 أي ضبط احلديٌ اعمسؿقع ذم اًمؽتى وكحقهو . (:واىعبػ يف اىؽقاق)

 (:191ؾ َّ احل ؽظ  يف كزهة اــظر )ص

, وهق َأنْ ) ٌِ يؽُتَبُف ُمبقَّـًو مػرّسًا وَيْشُؽَؾ  َوِمـ اعمفؿِّ معروَمُي ِصَػِي يمِتوسَمِي احلَدي

طِر سمؼقٌَّي, ؿمقِي احلووىِمَط ذم ـُْؼَطُف, ويؽُتَى اًمسَّ و   يَ اعمُْشؽَِؾ مـف  اًمُقؿـك, مو داَم ذم اًمسَّ

 وإَِّٓ ومػل اًمُقرسى.

قِخ اعمُسِؿع, َأو مَع صمؼٍي همػِمه, َأو مَع كػِسف  َوصػِي قَمْرِضفِ  , وُهق ُمؼوسَمؾُتُف مَع اًمشَّ

 ؿمقئًو ومشقئًو.

ٌٍ أو كعوسٍ »  .  شَوصػِي ؾَماَمقِمِف سملن ٓ يتشوهمُؾ سمام خيُؾ سمف مـ كسٍخ أو طمدي

ذًمؽ ِمـ َأصؾِِف اًمَّذي ؾمِؿَع ومقِف  يمِتوسَمُف    شاًمذي»ِف يمذًمؽ, وَأْن يؽقَن ؾْماَمقمِ َوصػِي إِ 

ُه سموإِلضموزِة عمو ظموًَمَػ إِْن  َر: ومؾَقْجؼُمْ , َأو ِمـ ومْرٍع ىُمقسمَِؾ قمغم َأصؾِف, ومنِْن شمعذَّ

 اهـ(ظموًَمَػ 

 (:134)ص وؾ َّ ادـ ؿثْ يف اَاص رطؾقَ احلديث 

أن يضبط مو  -أو همػمه مـ اًمعؾقم  -بغل ًمؽوشمى احلديٌ ومنذا شمؼرر هذا, ومقـ

يشؽؾ مـف, أو ىمد يشؽؾ قمغم سمعض اًمطؾبي, ذم أصؾ اًمؽتوب, كؼطًو وؿمؽاًل 

 .وإقمراسمًو, قمغم مو هق اًمبوقمٌ احلثقٌ إمم اظمتصور قمؾقم احلديٌ 

ويـبغل شمقضقحف. ويؽره اًمتدىمقؼ واًمتعؾقؾ ذم اًمؽتوب ًمغػم قمذر. ىمول اإلموم 

: ٓ شمػعؾ, ومنكف خيقكؽ أطمقج مو -وىمد رآه يؽتى دىمقؼًو  -طمـبؾ أمحد اسمـ قمؿف 

 شمؽقن إًمقف.
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ويـبغل أن ُيعؾ سملم يمؾ طمديثلم دائرة. وِمـ سمؾغـو قمـف ذًمؽ:  ؾ َّ ادـ اـص ح: 

 أسمق اًمزكود, وأمحد سمـ طمـبؾ, وإسمراهقؿ احلرِب, واسمـ ضمرير اًمطؼمي.

 أيتف ذم ظمط اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ :: ىمد ر" ؾؾَ "

ويـبغل أن يؽمك اًمدائرة همػاًل , ومنذا ىموسمؾفو كؼط ومقفو  طق  اـّضغدادي:ؾ َّ ا 

 كؼطي.

آظمر  "قمبد  "ومقجعؾ  "قمبد اهلل سمـ ومالن  "ويؽره أن يؽتى  ؾ َّ ادـ اـص ح:

 ؾمطر واجلالًمي ذم أول ؾمطر, سمؾ يؽتبفام ذم ؾمطر واطمد.

ؽرر وًمقحوومظ قمغم اًمثـوء قمغم اهلل, واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقًمف, وإن شم ؾ َّ:

ومال يسلم, ومنن ومقف ظمػمًا يمثػمًا. ىمول: ومو وضمد مـ ظمط اإلموم أمحد مـ همػم صالة 

 : وسمؾغـل أكف يمون يصكم قمغم اًمـبل ومؿحؿقل قمغم أكف أراد اًمروايي. ىمول اخلطقى

 كطؼًو ٓ ظمطًو. اعمصطؾح قمؾقف سملم اًمـوس, وًمق ىمقد ذم احلوؿمقي ًمؽون طمسـًو 

سؾقؿ جمؾي ٓ رمزًا. ىمول وٓ يؼتٍم قمغم وًمقؽتى اًمصالة واًمت ؾ َّ ادـ اـص ح:

 واضحي يمومؾي. "  ", يعـل: وًمقؽتى " "ىمقًمف 

وًمقؼوسمؾ أصؾف سملصؾ معتؿد, ومع كػسف أو همػمه مـ مقصمقق سمف ضوسمط.  ؾ َّ :

ٓ يؼوسمؾ إٓ مع كػسف. ىمول: وهذا مرومقض  وؾ َّ:ومـ اًمـوس مـ ؿمدد  ؾ َّ :

 اهـمردود .
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 آزاة أهم انؼهى 

ْٕ آظ اُ  -91 ٌِ ِوَؤ  اىحَّْسِصكيوِ  ِفي اىِمْي
 

 ُٔ  اىح زِنيكككِو غ  وِزفكككؿ  ج ْبِييُغككك
 

وهق مو يتخؾؼ سمف أهؾ اًمعؾؿ وهل )آظا  ؤٕو اىميٌ(: ومـ قمؾقم احلديٌ 

 قمغم أكقاع:

 .ودراؾمتف وشمؽقن قمغم صمالث طموٓت )اىحسصيو(: طمول  ااوَّ : )يف(:

واًمعؿؾ سموًمعؾؿ, أظمالىمف ذم كػسف, مـ اإلظمالص هلل شمعومم واًمتقاضع,  ااوَّ:

 واًمبعد قمـ اًمعجى واًمريوء واًمسؿعي, وكحق ذًمؽ .

أظمالىمف مع ؿمقخف, سموًمتقاضع وآطمؽمام واًمدقموء وطمسـ اعمجوًمسي,  اـث ِن:

ؽِقـََي َواحْلُْؾَؿ,  »:  وكحق ذًمؽ, ىمول قمؿر  شَمَعؾَُّؿقا اًْمِعْؾَؿ, َوشَمَعؾَُّؿقا ًمِْؾِعْؾِؿ اًمسَّ

ـْ شَمَتَعؾَُّؿق َ
َٓ شَمُؽقُكقا ضَمَبوسمَِرَة َوشَمَقاَضُعقا عمِ ـْ شُمَعؾُِّؿقَكُف َو َن ِمـُْف َوًمَِقَتَقاَضَع ًَمُؽْؿ َم

, وَماَل َيُؼقُم قِمْؾُؿُؽْؿ سمَِجْفؾُِؽؿْ 
ِ
 أظمرضمف أضمري ذم اًمنميعي . شاًْمُعَؾاَمء

أظمالىمف مع زمالئف, سمحقٌ يرومؼ هبؿ, وحيسـ إًمقفؿ, ويراضمع معفؿ,  اـث ـث:

 وٓ يتعومم قمؾقفؿ.

 أي شمبؾقغ اًمعؾؿ ًمؾـوس ويؽقن قمغم طموًملم:  )جبييغٔ(: طمول  ذم اـث ِن:  

 أظمالىمف ذم كػسف . ااوَّ:

 .أظمالىمف مع ـمالسمف   اـث ِن:
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 (: 188ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص:  

يموِن ذم شمصحقِح اًمـِّقَِّي,  ْقِخ واًمطَّوًمِِى : ويشؽَمِ َوِمـ اعمفؿِّ َأيضًو َمْعِروَمُي آداِب اًمشَّ

ْكقو, وحَتسلِم اخلُُؾؼ . واًمتَّطفػِم ِمـ  َأقمراِض   اًمدُّ

قُخ سمَلْن ُيسؿَع إِذا اطْمتقٍ إًِمقِف.  ويـَػِرُد اًمشَّ

ُث سمبؾٍد ومقِف  َمـ ُهق ُك اؾِمامَع  َأطمٍد ًمـقٍَّي   وٓ حُيدِّ َأومم مـُف, سمؾ ُيْرؿمُد إًِمقِف, وٓ َيؽْمُ

ُث ىموئاًم  َس سمَقىموٍر, وٓ حُيَدِّ
َر وُْيؾِ وٓ قَمِجاًل, وٓ ذم اًمطَّريِؼ   إَِّٓ وموؾمدٍة, وَأْن يتطفَّ

ٌِ إِذا ظَمٌِمَ اًمتََّغػمُّ َأو اًمـِّسقوَن عمََرٍض  ـِ اًمتَّحدي إِِن  اضُطرَّ إمِم ذًمؽ, وَأْن ُيْؿِسَؽ قم

: َأْن يؽقَن ًمُف ُمْسَتؿٍؾ يِؼٌظ, و يـَػِرُد اًمطَّوًمُِى سمَلْن:
ِ
َذ جَمِْؾَس اإِلمالء َ  َأو َهَرٍم , و إِذا اختَّ

رَ   َأو  يقىمِّ
ٍ
قَخ وٓ ُيْضِجَرُه, وُيرؿِمَد همػَمُه عمِو ؾَمِؿَعُف, وٓ َيَدَع آؾمتػوَدَة حَلقوء اًمشَّ

, ويؽُتَى مو ؾمِؿَعُف شموّمًو, ويعَتـَِل سموًمتَّ  ٍ بطِ شمؽؼمُّ ؾَمَخ  وُيذايمِرَ  ؼققِد و اًمضَّ سمؿحػقفمِِف  ًمػَمْ

 ذم ذْهـِف. اهـ 

 وؾد َلـػ اـعؾَء يف ذـؽ مصـػ ت ، مـف :

 اًمعؾؿ وومضؾف, ٓسمـ قمبد اًمؼم . ضمومع سمقون -1

 اًمػؼقف واعمتػؼف, ًمؾخطقى اًمبغدادي . -2

ب ًمإلموم حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل رأدب اًمطؾى ومـتفك إ -3

 (هـ125٠)اعمتقرم: اًمشقيموين 

 طمؾقي ـموًمى اًمعؾؿ ًمبؽر أسمق زيد .  -4

وِمِع واعمَُتَؽؾِّؿ ذم َأَدب اًمَعوَِل واعمَُتَعؾِّؿ ًمؾ -5 َرُة اًمسَّ
شقخ اًمعوَل سمدر اًمديـ أسمق شَمْذيمِ

 هـ 733قمبد اهلل حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد اهلل سمـ َجوقمي اًمؽـوين اعمتقرم ؾمـي 

 مؼدمي اعمجؿقع ًمؾـقي , وهمػمهو يمثػم . -6
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 انؼهى مبؼبين ادلتىٌ 

 .مـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ اًمعؾؿ سمؿعوين اعمتقن وومؼففوو

 

 انغريت

92- ٌُ   َفح  ي ا ز قِّْق باىغ ِؽيِ  و اْىِمْي
 

 ُٔ ٌٌ ٍُْطح ِيككككٌف وٍْثي كككك  َؤج كككك  ِلْيكككك
 

أي اًمؽؾامت اًمغريبي ذم )باىغؽي (: اعمعرومي  )اىميٌ(: ومـ أكقاع قمؾؿ احلديٌ

يو ـموًمى اًمعؾؿ,  ومـ أؿمفر يمتى  )يا فىت(:أي هذا اًمػـ  )زقق(:آطموديٌ 

اًمغريى اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر عمجد اًمديـ أِب اًمسعودات اعمبورك سمـ 

ـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ قمبد اًمؽريؿ اًمشقبوين اجلزري اسمـ إصمػم )اعمتقرم: حمؿد سم

 هـ(6٠6

 ( ؾ َّ:458ويف مؼدمة ادـ اـص ح )ص 

 معرومي همريِى احلديٌ.

ـَ اًمَػْفِؿ  ـَ إًمػوِظ اًمغوِمَضِي اًمَبعقدِة ِم  ِم
ٌِ وهَق قِمبورٌة قَمامَّ َوىَمَع ذم ُمُتقِن إطمودي

ِي اؾْمتِْعامهِلو.   ًمِِؼؾَّ

ًي, واخلقُض هذا ومَ  ًي صُمؿَّ سملهِؾ اًمِعْؾِؿ قمومَّ  ظموصَّ
ٌِ ٌـّ ُمِفؿٌّ َيْؼُبُح ضَمْفُؾُف سملهِؾ احلدي

ي ضمديٌر سموًمتََّقىمِّل.  , واخلوِئُض ومقِف طَمِؼْقٌؼ سموًمتََّحرِّ ِ  ومقِف ًمقَس سموهْللَمِّ

, ىموَل:  اعمْقُؿقيِنِّ
ـِ ْيـو قَم ـْ همريِى  ُروِّ ـْ طَمْرٍف ِم ـُ طَمـَْبٍؾ قَم ,  ؾُمِئَؾ أمحُد سم ٌِ احلدي

 -  -ؾَمُؾقا أْصحوَب اًمغريِى, ومنينِّ أيمَرُه أْن أشَمَؽؾََّؿ ذم ىَمْقِل َرؾُمقِل اهللِ "ومؼوَل: 

ِـّ   اهـ . "ومُلظْمِطَئ سموًمظَّ
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 (:231وؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )ص  

ذم  ومنْن ظَمِػل اعمَْعـَك, سمَلْن يموَن اًمؾَّْػُظ مستعَؿاًل سمِِؼؾٍَّي, اطْمتقٍ إمِم اًمؽتِى اعمصـَّػيِ 

 ْذح اًمغريى.

ـِ ؾمالٍم, وهق همػُم مرشمٍَّى, وىمد رشمَّبف اًمشقخ مقومؼ  يمؽتوب أِب قمبقد اًمؼوؾِمِؿ سم

 اًمديـ سمـ ىُمَداَمي قمغم احلُروِف.

, وىمد اقمَتـَك سمِف احلوومُظ َأسمق مقؾمك اعمديـ,  وأَجُع مـُف يمتوُب َأِب قُمبقٍد اهلََرِويِّ

ى قمؾقِف واؾْمَتْدَرَك.  وَمـَؼَّ

يِّ    خَمنَْمِ شمقِى. "اًمػوِئُؼ "يمتوٌب اؾمُؿُف  وًمؾزَّ ـُ اًمؽمَّ  طَمَس

ـُ إصمػِم, ذم   , ويمتوسُمُف أؾمفُؾ اًمُؽُتِى شمـوُوًٓ, مع إقْمَقاٍز "اًمـِّفوييِ "صمؿَّ ََجََع اجلؿقَع اسم

 ىمؾقٍؾ ومقِف.

ٌي, اطْمتِقٍ إمم اًمُؽُتِى  , ذم َمدًُمقًمِِف ِدىمَّ َـّ وإِْن يموَن اًمؾَّْػُظ مستعَؿاًل سمؽثرٍة, ًمؽ

ِح معوين إظْمبوِر, وسمقوِن اعمشؽؾ مـفو.اعمصـَّػي ذم   َذْ

ـِ قمبِد اًمؼم  ُي مـ اًمتَّصوكقِػ ذم ذًمؽ يموًمطَّحوويِّ واخلَطَّوِبِّ واسم وىمد َأيْمَثَر إَِئؿَّ

 اهـوهمػمهؿ. 
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 خمتهف احلسيث 

أي مثؾ اًمغريى ذم احلوضمي امم معرومتف  (:ٍثئ) ومـ طؾقَ احلديث أيضً :

)ليٌ سملم مو فموهره اًمتعورض مـ إطموديٌ  احلديٌ وهق قمؾؿ ُيؿع (:سلحيف)

 قمـ اعمتؼدملم طمقٌ صـػقا ومقف اعمصـػوت واهتؿقا سمف. :(ؤج 

اظمتالف احلديٌ ًمإلموم أِب قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس سمـ  ومـ أحِضـ ؿاّضف:  

اًمعبوس سمـ قمثامن سمـ ؿموومع سمـ قمبد اعمطؾى سمـ قمبد مـوف اعمطؾبل اًمؼرر اعمؽل 

 هـ(.2٠4)اعمتقرم: 

شملويؾ خمتؾػ احلديٌ ِٕب حمؿد قمبد اهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبي اًمديـقري ومـفو 

 هـ(.276)اعمتقرم: 

ومـف يمتوب ذح مشؽؾ أصمور ِٕب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمالمي سمـ قمبد  

هـ( 321اعمؾؽ سمـ ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي )اعمتقرم: 

 وهمػمهو يمثػم.

 (:97ص ؾ َّ احل ؽظ يف كزهة اــظر )

شمقِى:  ومصوَر مو فموِهُرُه اًمتَّعوُرُض واىِمعًو قمغم هذا اًمؽمَّ

1-   . ـَ  اجلَْؿُع إِْن َأمَؽ

 وموقْمتبوُر اًمـَّوؾِمِخ واعمَـْسقِخ.  -2
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ضمقُح إْن شَمَعلّم. -3  ْ  وموًمؽمَّ

ـِ اًمَعَؿِؾ سمَلطَمِد احلديثلم. -4 ُػ قم  صمؿَّ اًمتقىمُّ

َٕنَّ ظمػوَء شمرضمقِح أطمِدمهو قمغم واًمتَّعبػُم سموًمتقىمُِّػ َأومم ِمـ اًمتَّعبػِم سموًمتَّسوىُمِط:  

اهـِي, مَع اطمتامِل َأْن َيْظفر ًمغػِمِه مو ظَمِػَل   ذم احلوًمِي اًمرَّ
أظَمِر إِكَّام ُهق سموًمـسبي ًمِؾُؿْعَتؼِمِ

 اهـ. قمؾقِف. واهللُ أقمؾؿُ 

 وباهلل اىحىفيق
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 يؼرفخ انُبسد وادلُسىخ  

َّاِقكككص ٍ ْمِؽَفككة  -93 ُْْكككىِش اى     وادَل
 

 ٌٌ ْْككع  يككٌوخ ِي ليكك  اىُؽُقككىِش ِغ  ِل
 

وهق اًمدًمقؾ اًمالطمؼ  )اىْاقص(:اًمعؾؿ سمـ )ٍمؽفة(:  ومـ أكقاْ طؾؿ احلديث:

اًمـوؾمخ حلؽؿ ؾموسمؼ, ومقزيؾف ٕن اًمـوؾمخ ذم اًمؾغي هق اإلزاًمي شمؼقل كسخً اًمشؿس 

 هق اًمدًمقؾ اًمسوسمؼ اًمذي شُمـسخ دًٓمتف. )وادلْكىش(:اًمظؾ 

 ويعرَ اــ سل واملـِضقخ دلمقر: 

ـْ »:   معرومي اعمتؼدم و اعمتلظمر, مثؾ طمديٌ اسمـ قمؿر  َّ:ااو َ
اِويُؾ، ملِ اـْ َ

ـْ َ ْ َُيِِد اــْْعَؾْعِ  َ
ْػ ِن، ملِ َزاَر َواْ ُ متػؼ قمؾقف ويمون سمذي احلؾقػي, وطمديٌ  شَ ْ َُيِِد اْ ِ

ْ َُيِِد اــْْعَؾْعِ َؽْؾَقْؾَّضِس اُ ْػْعِ »:   اسمـ قمبوس  ـْ َ  قمؾقف ويمون سمعرومي متػؼ  شَم

 ومفق كوؾمخ ًمؾؼطع.

ـْ َرؾُمقِل »:   ىمقل اًمصحوِب مثؾ طمديٌ ضموسمر  اـث ِن: ـِ ِم َْمَرْي ْٕ يَموَن آظِمُر ا

ًِ اًمـَّورُ  اهللَِّ   ِِمَّو َمسَّ
ِ
 . أظمرضمف اًمـسوئل ششَمْرَك اًْمُقُضقء

ـْ ِزَي َرِة »:  , مثؾ طمديٌ سمريدة  مـ ىمقل اًمرؾمقل  اىثاىث: ََنَْقُاُؽْؿ َط

ـْ  ـَُؽْؿ، ا َِ اْاََ  ِحل  َؽْقَل َثَ ٍث، َؽَلْمِِضُؽقا َم  َدَدا  ق ـْ حُلُ ُؼُّضقِر َؽُزوُروَه ، َوََنَْقُاُؽْؿ َط

ُدقا ُمِْضؽًِرا َف ، َوََل َشْػَ ُدقا يِف اْاَْسِؼَقِة ُؿؾ  ِْ إَِْل يِف ِسَؼ ٍء، َؽ ْذَ ـِ اــّْضِق  شَوََنَْقُاُؽْؿ َط

 أظمرضمف مسؾؿ .
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  تىٌ احلسيثيخػهى شرح ادل 

 

94-ٌْ ُِ  ِغْ  ش ْؽُذ ُِٕعيث  و اْلَي  ادل ُحكى
 

 ٌٌ ِْ ٍُِفيكككٌع ِلْيككك ُِ  َغِو  ٍِككك ُْكككى  اىف 
 

يمتى  )شؽذ غ  ادلحىُ(:إمم ؾمبقؾ اخلػم واًمرؿمود )ٕعيث(: شمعؾؿ  )واليٌ(:

 ذوح احلديٌ اًمـبقي, وسمقون مو ومقفو مـ اًمػقائد واًمػؼف واًمغقامض .

)ٍِ غو  ع اًمشقارد ويقضح مو ومقفو يؼرب اًمػقائد وُيؿ )ليٌ ٍفيع(:

 مـ أصحوب اًمعؾؿ . اىفْىُ(:

)ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري( ًمؾحوومظ اسمـ طمجر,  ومـ أمثؾة ذـؽ:  

وذح اًمـقوي قمغم صحقح مسؾؿ مع احلذر مـ سمعض اًمتلويؾ ذم سموب إؾمامء 

تؿفقد واًمصػوت, وهؽذا زًمؼوهتام ذم اًمؼقل سمجقاز اًمتؼمك سمآصمور اًمصوحللم, ومـف )اًم

و )قمقن  (ذح اعمقـمل ٓسمـ قمبد اًمؼم( , و )حتػي إطمقذي ذح ؾمــ اًمؽممذي

اعمعبقد ذح ؾمــ أِب داود( و )ذظمػمة ذوي اًمعؼبك ذح ؾمــ اًمـسوئل اعمجتبك( 

 ًمشقخـو حمؿد سمـ آدم اإلشمققِب, وهمػمهو يمثػم .

 

 وباهلل اىحىفيق
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 اخلبمتخ 

 ب اِ اى َغا ِفي اىَقىِه اْضِحص اُؼ ٕ َػا -95
 

ْ ككا ي ككا   اىصَّككى اِ  ِبَىكك  و فِّككْق ؼ بَّ
 

وًمقس سموًمتطقيؾ اعمؿؾ يمام أكف ًمقس  )اضحصاؼ(:أي مو شمؼدم مـ اًمـظؿ  )ٕػا(:

سموٓظمتصور اعمخؾ يعرف ذًمؽ مـ شملمؾ همػم هذه اعمـظقمي مـ اعمطقٓت 

 واعمختٍمات 

مـ أسمقاب اًمعؾؿ وهق سموب  )اىبا (:ذم هذا  (:يف غا)اعمػقد  (:اىقىه)

امم اًمؼقل اًمصوئى ذم يمؾ  )بىل اىصىا (:أقمـ وؾمدد  )يا ؼبْا وفق(:عمصطؾح ا

 : , ويمام ىمقؾفشمقومقؼشمعومم و مسلًمي ومال همـك ًمؾعبد قمـ قمقن اهلل 

 وملول مو ُيـل قمؾقف اضمتفوده       إذا َل يؽـ مـ اهلل قمقكو ًمؾػتك 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )ؼما قمـ طمول اًمعبود مع اهلل: شمعومم خمىمول اهلل 

ـُ »: مرومققمو , وقمـ أِب هريرة  [6-5ًمػوحتي: ]ا (ٹ ٹ ڤ املُْْمِم

ٌ اْحِرْص َطَ  َم   ْْ ََ ـِ اـْضِعقِػ، َويِف ُؿَؾ  ـَ املُْْمِم ٌ َوَأَحُ  إَِغ اَِ ِم ْْ ََ ـَْؼِقُي،  ا

ـَْق َأِن   ٌء، َؽَ  َشُؼْؾ  ـْ دِ َِ َوََل َشْعَجْز، َوإِْن َأََل َدَؽ َرْ ا  َيـَْػُعَؽ، َواْسَاِع َْ َُ َؿ َن َؿ َؽَعْؾ

ـَْق َشْػَاُح َطَؿَؾ اـْأْقَط نِ  َِ َوَم  َش َء َؽَعَؾ، َؽنِْن  ـْ ُؾْؾ َؾَدُر ا
ـَؽِ ا، َو َْ أظمرضمف  شَوَؿ

 .مسؾؿ
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 احلث ػهى حفظ انؼهى 
 

ََْيَة ُِٕعيث  َفاْزَفْؿ -96 ًِ  ُخ  اْىُمي كى
 

َ كككة   ُِ َفِقي ّْك كككا ًِ ِبكككاْى اْىِة  َ ْمي كككى
 

)مجية إمم احلػظ وآشمؼون واًمعؿؾ  )ٕعيث(:اًمعؾؿ  يو ـموًمى )فازفؿ(:

 أي مفامت اًمعؾقم مو اؾمتطعً امم ذًمؽ ؾمبقال وىمد أمر رؾمقل اهلل  اىميىً(:

ـْ َوَراَءُؿؿْ » ىمول: سمحػظ اًمعؾؿ ومعـ اسمـ قمبوس  ـْ َم وا ِ ِ ُ ِ َْ ـْ َوَأ  شاْحَػُظقُه

 متػؼ قمؾقف .

 . "موم وموطمػظ ومؽؾ طموومظ إ " :ويؼقَّ اـرحّضل يف مـظقماف

 يمؾ قمؾؿ ٓ يدظمؾ مع صوطمبف احلامم ومفق زور . ؾ َّ ااَلؿعل:

ُف اَُْ: ؾِقُؾ َرَِحَ  وَؾ ََّ اْ َ

ــرُ  ــَقى اًْمِؼَؿْط ــو طَم ــٍؿ َم ــْقَس سمِِعْؾ  ًَم
 

ـــْدرُ   َّٓ َمـــو طَمـــَقاُه اًمصَّ  َمـــو اًْمِعْؾـــُؿ إِ

 

 وؾد ؾ َّ ادـ طّضد اـ  : 

 : وِمو يـسى إمم مـصقر اًمػؼقف

 ٌُ ًُ َأمْحُِؾــفُ  قِمْؾِؿــل َمِعــل طَمْقــ ْؿــ  َمــو َيؿَّ
 

ــــوٌء   ــــل ِوقَم ـــــُْدوِق سَمْطـِ ـَ ُص ــــ َٓ سَمْط ــــُف   ًَم
 

ــل ــِف َمِع ــُؿ ومِق ــوَن اًْمِعْؾ ًِ يَم ــ ًُ ذِم اًْمَبْق ــ  إِْن يُمـْ
 

ــقِق   ــُؿ ذِم اًمسُّ ــوَن اًْمِعْؾ ــقِق يَم ًُ ذِم اًمسُّ ــ  َأْو يُمـْ
 

 ؾ:مو طمصؾف مـ اًمعؾقم وىمدياًم ىمق )بادلميىً(: أي مؼداره )فقيَة اإلّكاُ(:     

ــــو حيســـــف ــــؾ  ىمقؿــــي آكســــون م ــــف أو أىم ــــون مـ ــــر آكس  أيمث
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ـَ اـُؽُا  َيُؼْقَُّ: ـُ َطّْض ٍد ِم ـَُف املُْعَاِضُد د ََ َأحرل  ـُ َحْزَ ؽِق  وؾ َّ اْد

ِرىُمقا اًمَّـِذي ِرىُمقا اًمِؼْرـَموَس َٓ حَتْ  وَمنِْن حَتْ
 

ـَُف اًمِؼْرـَموُس سَمْؾ ُهـَق ذِم َصـْدِري   شَمَضؿَّ
 

ًْ َريَمــوِئبِلَيِســػْمُ َمِعــل طَم  ٌُ اؾْمــَتَؼؾَّ  ْقــ
 

ي  ـُ ذِم ىَمــؼْمِ  َوَيـْــِزُل إِْن َأْكــِزْل َوُيــْدوَم
 

ـــدٍ  ـــَراِق َرٍق َويَموهَم ـْ إطِْم ـــ ـــْقيِنَ ِم  َدقُم
                     

ـْ َيـْدِري   َوىُمقًُمقا سمِِعْؾٍؿ يمِل َيَرى اًمـَّوُس َمـ
 

ــــْدَأةً  ــــِى سَم ــــْقُدوا ذِم اعمََؽوشمِ  َوإَِّٓ وَمُع
                      

ــؽْمِ   ـْ ؾِم ــ ــقَن هللِ ِم ــو شَمْبُغ ــْؿ ُدْوَن َم  وَمَؽ
 

 ًْ ــ ــْقَن إَِذا قَمَؾ ِرىُم ــوَرى حَيْ ــَذاَك اًمـََّص  يَم
                  

فـــؿ اًمُؼـــْرآَن ذِم ُمـــُدِن اًمثَّْغـــرِ    َأيمػُّ
 

 ومؽؾام ازددت ظمػمًا زاد كػعؽ واًمعؽس واهلل اعمستعون .
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 ػسز أثيبد ادلُظىيخ 

ّْح ه كثْ  قع بٔ( قاٌ ) َؤْبي اُجه ا -97  ا
 

 ِْ ًِ و ل كك  ّ بَّه ككْث اْىس ككِعْيِث ِغْ  ُلي ككْى
 

أي أهنو أسمقوهتو اكتفً إمم موئي سمقً سموًمتامم ومنن )ىموف( ذم اًمعد شمسووي موئي قمغم 

 مو يليت إن ؿموء اهلل.

سمحؿد اهلل وشمقومقؼف وكبفً قمـ مفامت قمؾؿ احلديٌ ومو يتعؾؼ سمضبطف وطمػظف  

 .ؾمطر ىمبؾوـمؾبف وأىمسومف وهمػم ذًمؽ ِمو 
 

 تبريد َظى ادلُظىيخ

ٌُ ؤصو  ماُ َقْع -98 ْ ْف  ش ىَّاِه ِفي اى
 

ًَْعا  ُٔ ز  ِِ  ى  َ  اجَلَيكاهِ  ِغ  اىكؽَّْز
 

99- ٍِِ ًِ ِ  ل ا َّ َغْي ٌْ  َقْع ج اٍء ث   ُلِيك
 

ِ  و َؤِىٌف  ٌ   ب ْمكعِ  ٍِك ٌْ  َقكعْ  ٍِكْي  ُِّفك
 

ـف سمحؿد اهلل أي أن أصؾ كظؿفو يمون  ذم ؿمفر ؿمقال وسموًمتحديد اًمثوًمٌ قمنم م

وشمقومقؼف ومؽوكً صمامكلم سمقتًوصمؿ زدت قمؾقفو قمنميـ سمقتو ذم رسمقع أظمر ًمعوم اصمـلم 

 وأرسمعلم وأرسمع موئي وأًمػ.

أي ذو  )غ  اجلاله(:محدًا يمثػمًا ـمقبًو مبوريمًو ومقف  )محعًا ىٔ اىؽمحِ(: 

 اجلالل واًمعظؿي.

ـِ َموًمٍِؽ, ىَموَل: يَموَن اًمـَّبِ   ـْ َأَكِس سْم َي  »إَِذا يَمَرسَمُف َأْمٌر ىَموَل:  لُّ وذم احلديٌ قَم

اَِؽ َأْسَاِغقُث  َُ دَِرَْحَ  .شَحُل َي  َؾُقق

َِ »:  َوسمِنؾِْمـَوِدِه ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  َ َِّ َواِ ْؿَرا ََ أظمرضمف  شَأـُِظقا دَِق  َذا ا

 اًمؽممذي .
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رف قم )قع ليٌ(:أرسمع موئي  )جاء(:أًمػ صمؿ  )غٌن(:أي ؾمـي   )ٍِ لاً(: 

أي أن اًمـظؿ يمون ذم قموم  )قع ّفٌ(:أرسمعقن   )ٍِ بمع ٍيٌ(:واطمد  ؤىف(:و)

أًمػ وأرسمع موئي وواطمد وارسمعقن وهذا قمغم ـمريؼي اًمعد سمحروف إسمجود وهل 

 )أسمجد هقز طمطل يمؾؿـ ؾمعػص ىمرؿمً صمخذ ضظغ( 

 6٠ س 1 أ

 7٠ ع 2 ب

 8٠ ف 3 ج

 9٠ ص 4 د

 1٠٠ ق 5 هـ

 2٠٠ ر 6 و

 3٠٠ ش 7 ز

 4٠٠ ت 8 ح

 5٠٠ ث 9 ط

 6٠٠ خ 1٠ ي

 7٠٠ ذ 2٠ ك

 8٠٠ ض 3٠ ل

 9٠٠ ظ 4٠ م

 1٠٠٠ غ 5٠ ن
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ٌُ  اْىؿُّْلن ِؽ ُّ -111 ـِ  اأَلْبي كاتِ  ّ كا

 

َِيككِع   اىَثب ككاِت ق ككاِئو  ل ْبُعاْىس 
 

 

ي ًمقؾ أؾمول اهلل ًمـو وًمؽؿ اًمتقومقؼ واًمسداد ويمون آكتفوء مـ اًمتعؾقؼ قمؾقفو

 .هـ1442/ رسمقع آظمرة  / 7إرسمعوء 

/  / رسمقع أظمرة29) سمعد اًمرص قمغم ضمفوز اًمؽؿبققشمرواعمراضمعي إومم

 هـ (1442

 هـ1442/اًمؼعدة/3واعمراضمعي اًمـفوئقي ذم 

ؿ وسمحؿدك د واعمـي وؾمبحوكؽ اًمؾفؿسمؿؽتبي مسجد اًمصحوسمي سموًمغقضي وهلل احل

 . كً أؾمتغػرك وأشمقب إًمقؽٓ إًمف إٓ أ
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