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 3 ذم أصقل احلديثخصر اعم 

  
    

  مقدمة
وطمدده ٓ ييدؽ وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ، احلؿد هلل محًدا يمثػًما مباريًما ومقف

 . ورؾمقًمفوأؿمفد أن حمؿًدا قمبده ، فًم

 :أما سمعد

مدـ  ومفذا يمصاب اعمخصر ذم أصدقل احلدديث ًمامدام اارضمداه رمحدف اهلل

كػائس اًمؽصب اعمخصرة ذم أصقل احلدديث: طمقدث اظمصرد ومقدف ممًمػدف رمحدف 

رمحف اهلل: اًمذي يعصؼم ظمالصة يمصب  ًمامام اًمطقبل  «اخلالصة يف معرفة احلديث»

   .-أقمـل اخلالصة –اعمصطؾح 

وًمؽـددل سمعددد اكصفدائل مددـ قؼقددؼ  ،اًمؽصدداب مؼصدقًدا زمومل يؽدـ قؼقددؼ 

طمصدؾت قمدغم خمطقـمدة  رمحدف اهلل ًمامام اًمطقبدل «اخلالصة يف معرفة احلديث»

، ًمؽـ قمـد مؼاسمؾصفدا سماخلالصدة ومقضم دت «خلالصةا»ديمـت أفمـفا خمطقـمة صماًمثة ًم

إذا هبا ًمقست يمام ذم اخلالصة، ويملهنا خمصرة قمـفا، ومخطر سماًمذهـ أهنا خمطقـمدة 

 ر اارضماه ومؽاكت يمذًمؽ وهلل احلؿد.خمص

 ومائدهتا ضماهزة ذم اخلالصة، وهل قمبارة قمـ كؼؾ مـ اخلالصدة، وعما يماكت 

 ض اًمزيادات.ذًمؽ مع اعمؼاسمؾة، واًمصصحقح، مع سمعىمؿت سم



 4 عؿيل يف الؽتاب

 

 عمهي يف انكتاب
  اًمؽصاب اًمصازم:هذا قمؿكم ذم أهؿ 

 إول: مؼاسمؾة اًمؽصاب قمغم :

          مددـؽددالم طمق,ددا، وهددل وهددل اًمصددل ؾمددؾػ سمعددض اًماعمخطقـمددة  -1

اكظرهدا ذم صدقر  ،( ًمقطمات6خمطقـمات مؽصبة قمارف طمؽؿت، وشمصؽقن مـ  )

 (.خرمزت ,ا سمد ) ىمد، واعمخطقط

أصقل »مؽصقب ذم همالف هذه اعمخطقـمة إٓ أكف دمدر اإلؿمارة إمم أكف 

 ًمؾجرضماه.    « خمترص أصول احلديث»ًمؾطقبل، وهق همؾط: وإكام هق  «احلديث 

قؼقؼ  «رؾماًمصان ذم مصطؾح احلديث»اعمطبقع سمعـقان:، وهقطبقعاعم -2

 قمكم زويـ.

عمحقل اًمديـ  «اعمخصر ذم قمؾؿ إصمر»طمدامها هذه اًمرؾماًمة، وإظمرى إ

عمخصر  وىمد ذيمر حمؼؼف أكف اقمصؿد قمغم خمطقـمصلم ،(879)تاًمؽاومقجل

 .اارضماه

 وىمد رمزت ًمف سمد)ط(.

 ديث وأصمار.اًمثاه: ختريج ما ذيمره اعمصـػ مـ إطما

 قمزو يمالم إئؿة إمم مصادره. اًمثاًمث:

اًمراسمع: شمرمجت ٕقمقان وأهؿ مـ ذيمرهؿ اعمصـػ، وهماًمًبا أقمزو شمرامجفؿ 

يذيمر يمثػًما  ًمشؿقًمف، وأيًضا ٓ ؾمقام مع قؼقؼف ومنكف هماًمًبا «الءؾمػم أقمالم اًمـب»ًمد
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غم طمـػل أؿمعري: ومال شمريمـ قم)إركاؤوط(  إٓ أن حمؼؼف ممـ شمرضمؿ ًمؾؿصـػ،

وًمقس هذا مقضع ذيمر أدًمة ذًمؽ ذم هذه اعمؼدمة  –ؿذهبفشمعؾقؼف ومقام ًمف صؾة سم

 .ؽـ أردت أن حيذر مـ طمال اًمرضمؾ طمصك ٓ يغؽم سمفًم ،اعمخصرة

 فا.قًمإًمؽـ ُيسصػاد مـ اعمصادر اًمصل يذيمرها مـ طمقث اًمرضمقع 

 اخلامس:شمرمجت ًمؾؿصـػ سمؽممجة خمصرة.

  ضمعؾصف سملم معؼقومصلم هؽذا ][. اًمسادس: ما زدشمف ذم اًمؽصاب مـ اًمعـاويـ



 6 ترمجة ادملف :

 

  ترمجة املؤنف
 اارضمداه لسمـ حمؿد سمـ قمغم احلسقـ قمغمأسمق احلسـ اإلمام  قمامل اًمنمق هق 

 .ويعرف سماًمسقد اًمنميػ احلـػل

  (.747ؾمـة )سمجرضمان وًمد 

 .ويمذا أظمذ يح اعمػصاح ًمؾؼطب ،ؿمصغؾ سمبالده وىمرأ اعمػصاح قمغم ؿمارطمفا

وأىمام سمسدعقد اًمسدعداء أرسمدع  ،هػموهم ،أيمؿؾ اًمديـوىمدم اًمؼاهرة وأظمذ هبا قمـ  

ا ذم مجقدع ماًمدإوصدار  ،صمؿ حلدؼ سمدبالد اًمعجدؿ ،مم سمالد اًمرومإصمؿ ظمرج  ،ؾمـلم

 ،ا رم دىمقؼفداحدرً با ذم مجقع أكقاقمفدا مصا هبا مصـػً مصػردً  ،وهمػمها ،اًمعؾقم اًمعؼؾقة

وهدل  ،دواكصػع اًمـاس سمؿصـػاشمف رم مجقع اًمبال ،وـمار صقصف رم أوماق ،وضمؾقؾفا

ويصددرون  ،ويقردون ،ويـؼؾقن مـفا ،مشفقرة ذم يمؾ ومـ حيصج هبا أيماسمر اًمعؾامء

 .قمـفا

 ته:امصـػ

 يمثػمة مـفا:مصـػاشمف  

 .يمصاب اًمصعريػات  -1

 خمصر أصقل احلديث، وهق هذا اًمؽصاب. -2 

 .يح اعمقاىمػ اًمعضدية -3
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 .اًمعقامؾ اارضماكقة -4

 .يح ومرائض احلـػقة -5

 .يح اًمقىماية -6 

 .يح اًمؽاومقة سماًمعجؿقة -7 

 .طماؿمقة قمغم أوائؾ اًمؽشاف  -8

 .شمػسػم اًمزهراويـ  -9

 .مؼدمة رم اًمرف سماًمعجؿقة  -17 

شمعظقؿدف ٓؾمدقام  ذم  وسماًمغقا ،يماسمرومصاء وأظمذ قمـف إىمراء واإلوشمصدى ًما     

 .طمجة ذم قمؾقمفام هنؿ ضمعؾقه هق واًمسعد اًمصػصازاهنوم :قمؾامء اًمعجؿ واًمروم

 يىمؾقؾة اًمصؽؾػ واًمصعؼقد اًمذ ،ًمػاظواضحة إ ،عمعاهيمثػمة ا ،ف كاومعةومصـػاشم

 .يمام يؼع ذم مصـػات يمثػم مـ اًمعجؿ ،يقىمع ومقف قمجؿة اًمؾسان

 (ؾمـة.76(، قمـ قمؿر سمؾغ )816شمقذم ؾمـة) وومقف شمصقف.

-5/328مدع )واًمضدقء اًمال(، 497-1/488اًمبدر اًمطاًمع ) :شمرمجصف ذم

   .(7/216)(، ومعجؿ اعممًمػلم 337
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 اًمصػحة إومم مـ اعمخطقط.                    
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 اًمصػحة إظمػمة مـ اعمخطقط.
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 []مقدمة املؤنف
 (، وسمعدحمؿد وآًمف أمجعلم ؾمقدكا رب اًمعاعملم، واًمصالة قمغم احلؿد هلل)

(0)
:  

 .مرشمبة قمغم مؼدمة ومؼاصد حلديث،ومفذا خمصر ضمامع عمعرومة قمؾؿ ا

 .طماشمفصطالاذم سمقان أصقًمف و اعمؼدمة  

 صؼقم هبا اعمعاه.ياعمصـ: هق أًمػاظ احلديث اًمصل 

أو  ،ةاًمصحاسم)أو  ،قل اًمرؾمقلقمؿ مـ أن يؽقن ىمأواحلديث: 

(اًمصاسمعلم
(1)

 وومعؾفؿ، وشمؼريرهؿ.، 

 إظمبار قمـ ـمريؼ اعمصـ.)واًمسـد: 

(واإلؾمـاد:
 (2)

اقمصامد وهق رومع احلديث إمم ىمائؾف، ومها مصؼارسمان ذم اعمعـك،  

 .اماحلػاظ ذم صحة احلديث وضعػف قمؾقف

 .  ًمقس ذم )ط( (1)

 «.اًمصحايب، أو اًمصاسمعل»ذم )ط(   (2)

 ًمقس ذم )ط(.  (3)



 02 ]مؼدمة ادملف[

 
 شمقاـممهؿة واخلؼم اعمصقاشمر: ما سمؾغت رواشمف ذم اًمؽثرة مبؾغًا أطماًمت اًمعاد

يمآظمره، ووؾمطف يمطرومقف، يماًمؼرآن، قمغم اًمؽذب، ويدوم هذا ومقؽقن أوًمف 

 اًمصؾقات اخلؿس.و

ىمال اسمـ اًمصالح
(0)

ديث أقمقاه اطممـ ؾملل قمـ إسمراز مثال ًمذًمؽ ذم إ :

«إكام إعامل بالـقات»ـمؾبف، وطمديث: 
(1)

وإن كؼؾف قمدد اًمصقاشمر  ،ًمقس مـ ذًمؽ 

 ـاده.وأيمثر، ٕن ذًمؽ ـمرأ قمؾقف ذم وؾمط إؾم

أ مؼعدُه من الـار » طمديث: كعؿ ؾقيتيبوي َّ ُمتعؿدًا في «من كذب عيلي
(2)

كؼؾف مـ  

اصمـان وؾمصقن وومقفؿ اًمعنمة هؿ أرسمعقن، وىمقؾ  هؿ  : ىمقؾااؿ اًمغػػم اًمصحاسمة

ة، ومل يزل  (قمغم اًمصقازماًمعدد )اعمبنمر
 (3)

ذم ازدياد 
 (0)

. 

(1)
 

 (.267قمؾقم احلديث )ص

(2)
 

، ( قمـ قمؿر سمـ اخلطاب ريض اهلل قمـف1977(ومسؾؿ سمرىمؿ )6689رواه اًمبخاري سمرىمؿ)

(.1كػرد سمف اًمبخاري سمرىمؿ )ا « سماًمـقات» ، وسمؾػظ« سماًمـقةإكام إقمامل  »سمؾػظ 
 

 ( قمـ قمكم ريض اهلل قمـف.1(، ومسؾؿ ذم اعمؼدمة سمرىمؿ )176رواه اًمبخاري سمرىمؿ )( 3)

 ( قمـ أكس ريض اهلل قمـف.2(، ومسؾؿ ذم اعمؼدمة سمرىمؿ )178و رواه اًمبخاري سمرىمؿ )

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.3(، ومسؾؿ ذم اعمؼدمة سمرىمؿ )117ورواه اًمبخاري سمرىمؿ )

 ( قمـ اعمغػمة ريض اهلل قمـف.4(، ومسؾؿ ذم اعمؼدمة سمرىمؿ )129رواه اًمبخاري سمرىمؿ )و

( قمـ مخسة 21-27وهق طمديث مصقاشمر: ذيمره اًمؽصاه ذم كظؿ اعمصـاصمر ذم احلديث اعمصقاشمر )ص 

 وؾمبعلم صحاسمًقا.

 «.قمغم اًمصقازم اًمعدد » ذم )خ(  ( 4)
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  ػمه.وهق مسصػقض وهم صقاشمر،اعم وأطماد: ما مل يـصف إمم

اقزياسمـ اىمال 
(1)

همػم أن مجاقمة سماًمغقا  ،ؽاكفمإإطماديث َيبُعُد  : طمر

 .رم شَمَصبعفا وطمروها

اإلمام أمحدىمال  
(2)

(اهلل شمعامم قمؾقف )رمحة 
 (3)

: صح ؾمبعامئة أًمػ ويمرس
(4)

. 

ووىمال:  
(0)

ىمد مجعت ذم اعمسـد أطماديث اكصخبصفدا مدـ أيمثدر مدـ ؾمدبعامئة  

 صؾػصؿ ومقف ومارضمعقا إًمقف، وما مل دمدوا ومقف ومؾقس سمحجة.ومام اظم ا،أًمػ ومخسلم أًمػً 

 
= 

 كػًسا، وىمد ظمرضمفا سمعض اًمـقساسمقريلم ومزادت ىمال أسمق اًمؼاؾمؿ سمـ مـده: رواه أيمثر مـ صمامكلم (1)

 ىمؾقاًل.

 .بن دحقةايف مؼدمة كتاب ادوضوعات فجاوز التسعني، وبذلك جزم  وقد مجع صرقه بن اجلوزي 

: يرويه كحو مائة من الصحابة، وقد مجعفا بعده احلافظان يوسف بن وقال أبو موسى ادديـي 

قع لؽل مـفام ما لقس عـد أخر، وحتصل من خؾقل، وأبو عيل البؽري، ومها متعارصان، فو

ذًمؽ يمؾف رواية مائة مـ اًمصحاسمة قمغم ما ومصؾصف: مـ صحقح وطمسـ وضعقػ جمؿوع 

 وؾماىمط، مع أن ومقفا ما هق ذم مطؾؼ ذم اًمؽذب قمؾقف مـ همػم شمؼققد هبذا اًمققمقد اخلاص.

 ف.بترص (1/273)  من الػتح اهـ .وكؼل الـووي أكه جاء عن مائتني من الصحابة 

(2)
 

 (.262)ص ذم قمققن اًمصاريخ واًمسػمشمؾؼقح ومفقم أهؾ إصمر 

هق اإلمام ااؾقؾ أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل اًمشقباه اعمروزي صمؿ  ( 3)

ب سمنمام أهؾ اًمسـة وااامقمة ) أي ذم زمـف( )ت   (.241اًمبغدادي، ًُمؼر

 (.358-11/178شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )

 قست ذم )ط(.ًم ( 4)

(5)
 

شمدداريخ سمغددداد اخلطقددب ذم ( و35ضددعقػ، رواه اًمبقفؼددل ذم اعمدددظمؾ إمم اإليمؾقددؾ )ص

( وذم ؾمـده مبفؿ. 97-19/96هتذيب اًمؽامل )اعمزي ذم ( و17/333)
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 واعمراد هبذه إقمداد: اًمطرق ٓ اعمصقن.

سمدؾ  ،ااعمؼاصد: اقمؾؿ أن مصـ احلديث كػسف ٓ يدظمؾ ذم آقمصبدار إٓ كدادرً 

يؽصسب صػة مـ اًمؼقة واًمضعػ، وسملم سملم سمحسب أوصاف اًمرواة مـ اًمعداًمة 

 .واًمضبط واحلػظ وظمالومفا

(وآكؼطداع)أو سمحسب اإلؾمدـاد مدـ آشمصدال وسملم ذًمؽ 
(1)

واإلرؾمدال  

 وكحقها.وآضطراب 

(وضعقػ ،وطمسـ ،صحقح)وماحلديث قمغم هذا يـؼسؿ إمم 
 (2)

 . 

ظر إمم أوصاف اًمرواة ومؼقؾ هق صمؼدة قمددل ظر إمم اعمصـ، وأما إذا كُ هذا إذا كُ  

(أو)ضاسمط، 
(3)

ومقؽدقن ، أو كحق ذًمدؽ ،أو يمذوب ،أو جمفقل ،أو مصفؿ ،همػم صمؼة 

 .اًمبحث قمـ اارح واًمصعديؾ

ظر إمم يمقػقة أظمدذهؿ وـمدرق قؿؾفدؿ احلدديث يمدان اًمبحدث قمدـ وإذا كُ 

  أوصاف اًمطاًمب.

حث قمـ أؾمامئفؿ وكسدبفؿ يمدان اًمبحدث قمدـ شمعققدـفؿ وشمشدخقص وإذا سمُ 

 ذواهتؿ، وماعمؼاصد مرشمبة قمغم أرسمعة أسمقاب:

 
= 

 اًمقاو ًمقس ذم )ط(.  (1)

 «.آكػصال » ذم )خ(   (2)

 «.صحقح، وضعقػ، وطمسـ » ذم )خ(  ( 3)

 «.و» ذم )خ(  ( 4)
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 يف أقساو احلديث: انثاب األول
 وأكقاقمف

 :وومقف صمالصمة ومصقل



 06 الػصل إول يف الصحقح:

 

 :يف انصحيح انفصم األول
)ما(هق 

 (0)

اشمصؾ ؾمـده سمـؼؾ اًمعدل اًمضاسمط قمـ مثؾف، وؾمؾؿ قمـ ؿمذوذ  

 وقمؾة.

ا سملي وضمف يمان، وسماًمعدل: مـ مل يؽـ وكعـل سماعمصصؾ ما مل يؽـ مؼطققمً 

)أصاًل( امسصقر اًمعداًمة وٓ جمروطًم 
 (1)

مـ يؽقن طماومظًا مصقؼظًا، ، وسماًمضاسمط 

(ما)ا ًمرواية اًمـاس، وسماًمعؾرة، سماًمشذوذ ما يرويف اًمثؼة خماًمػً و
(2)

ومقف أؾمباب ظمػقرة 

 همامضة ىمادطمة. 

)اًمصحقح( صػاوت درضماتشمو
 (3)

 .سمحسب ىمقة يوـمف 

ل مـ صـػ ذم اًمصحقح اعمجرد   ًمبخاريإلمام ااوأور
(4)

، صمؿ مسؾؿ
(5)

 ،

 اًمعزيز. اسمامها أصح اًمؽصب سمعد يمصاب اهللويمص

 ذم )خ(.ًمقس   (1)

 ًمقس ذم )ط(.  (2)

 «.قمام»ذم )خ(   ( 3)

 ًمقس ذم )خ(. (4)

ؿمقخ اعمحدصملم أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اًمبخاري  رهق اإلمام احلاومظ اًمـحري (5)

 ( .256)ت

 .(471-12/391شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )

 (.261اًمـقساسمقري )ت  هق اإلمام احلاومظ أسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجاج سمـ مسؾؿ (6)

 .(587-12/557شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )
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وأما ىمقل اًمشاومعل

(0)
(رمحف اهلل شمعامم) 

 (1)
 شمعامم ا سمعد يمصاب اهللما أقمؾؿ ؿمق ً  :

أصح مـ مقـمل ماًمؽ
(2)

رمحف اهلل شمعامم 
(3)

اًمؽصاسملم ومؼبؾ وضمقد ،
(4)

. 

 :وأقمغم أىمسام اًمصحقح

 .ما اشمػؼا قمؾقف -1 

)ما(صمؿ  -2 
(5)

 .اكػرد سمف اًمبخاري 

)ما(صمؿ  -3 
(6)

(مسؾؿ)اكػرد سمف 
(7)

. 

(يـمفام)صمؿ ما يمان قمغم  -4 
(8)

 .وإن مل خيرضماه 

، اًمؼريش ؿماومع سمـ قمثامن سمـ اًمعباس سمـ إدريس سمـ حمؿدهق اإلمام احلاومظ اًمؽبػم أسمق قمبد اهلل  (1)

 (.99-17/5(. شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء)274ت )

 .(179إصبحل )تامر يب قمأمام أسمق قمبد اهلل ماًمؽ سمـ أكس سمـ ماًمؽ سمـ هق اإل  (2)

 (.135-8/48 أقمالم اًمـبالء)ذم ؾمػمشمرمجصف 

 ًمقس ذم )خ(. (3)

( وذم آداب اًمشاومعل )ص 1/12صحقح، رواه اسمـ أيب طماشمؿ ذم مؼدمة اارح واًمصعديؾ ) (4)

-1/76( واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمصؿفقد )1/41( واسمـ طمبان ذم مؼدمة اعمجروطملم )195-196

 .«أصح»سمدل ًمػظ  «أكػع»سمعضفا  وذم «أيمثر صقاسًما»( سمؾػظ 77

 (.14اكظر قمؾقم احلديث )ص  (5)

 ومما يميد هذا أن اًمشاومعل رمحف اهلل مات وًمؾبخاري قمنم ؾمـقات.

 ًمقست ذم )خ(. ( 6)

 ًمقست ذم )خ(. ( 7)

 «.اعمسؾؿ»ذم )خ(   ( 8)

 «.يوـمفام»ذم )خ(   ( 9)
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(ما يمان)صمؿ   -5

(0)
 .قمغم يط اًمبخاري 

 .صمؿ قمغم يط مسؾؿ  -6

 .مـ إئؿة صمؿ ما صححف همػممها  -7

 ومفذه ؾمبعة أىمسام. 

(هق)و –وما طمذف ؾمـده ومقفام 
(1)

يمثدػم ذم شمدراضمؿ اًمبخداري، ىمؾقدؾ ضمددًا  
(2)

 ،ومعدؾو، أمدرو ،ىمال ومالنسمصقغة اازم كحق: ومقف  ومام يمان -صحقح مسؾؿ )ذم 

  ًمقس ذم )ط(. ( 1)

 «.وهق»ذم )خ(   ( 2)

 :(37)صذم اًمصؼققد واإليضاح  لىمال اًمعراىمنم مقضًعا، سمؾ هل اصمـا قم  ( 3)

 صمؿ قمؼبف سمؼقًمف: ورواه ومالن. ،وومقف سمؼقة أرسمعة قمنم مقضًعا رواه مصصاًل 

ذم اًمغرر اعمجؿققمة، وىمد سمقـت ذًمؽ يمؾف ذم يمصاب مجعصف ومقام شمؽؾؿ ومقف  وىمد مجعفا اًمرؿمقد اًمعطار

 مـ أطماديث اًمصحقحلم سمضعػ أو اكؼطاع واهلل أقمؾؿ. اهد.

 :ىمال (345-1/344احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم اًمـؽت ) وشمعؼبف

(ع)ىمقًمف )
 

وومقف أرسمعة قمنم مقضًعا رواه مصصاًل صمؿ قمؼبف سمؼقًمف: ورواه ومالن، وىمد مجعفا اًمرؿمقد 

 اكصفك. ، اًمعطار ذم اًمغرر اعمجؿققمة وىمد سمقـت ذًمؽ يمؾف ذم ضمزء مػرد

 وومقف أمقر:

واًمذي أوىمع اًمشقخ ذم ذًمؽ أن  ،ـد اًمرؿمقد إٓ صمالصمة قمنمإول: ومقف سمؼقة أرسمعة قمنم، ًمقس ومقف قم

وهق  ،ي ذيمر أهنا أرسمعة قمنم ًمؽـ عما رسدها أورد مـفا طمديًثا مؽرًرازرأسما قمكم ااقاه وشمبعف اعما

، هذا هق اًمذي يمرر ومصارت اًمعدة »أرأيصؽؿ ًمقؾصؽؿ هذه«طمديث اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام: 

 صمالصمة قمنم يمام ؾملذيمرها مػصؾة.

 كبف قمغم هذا اعمقضع اسمـ اًمصالح ذم مؼدمة يح مسؾؿ وشمبعف اًمـقوي.وىمد 

= 
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ًٓ  وروى و ذيمر معروومًا ومفق  ومؾدقس طمؽؿ سمصدحصف، ومدا روي مدـ ذًمدؽ جمفدق

 سمصحصف، وًمؽـ إيراده ذم يمصاب اًمصحقح مشعر سمصحة أصؾف، وأمدا ىمدقل طمؽاًم 

(اظمصقددار): احلدايمؿ
(0)

(ذم يمصدداسمقفام ايددذيمر)اًمبخدداري ومسدؾؿ أٓ  
(1)

اه إٓ مددا رو 

قمؾقف وؾمؾؿ، وًمف راويان صمؼصدان  شمعامماهلل صغم  اًمصحايب اعمشفقر، قمـ رؾمقل اهلل

ا راويان صمؼصان ومليمثر، صمؿ يمدذًمؽ ذم وًمف أيًض  ،، صمؿ يرويف قمـف شماسمعل مشفقرومليمثر

 يمؾ درضمة: ومػقف سمحث.

اًمديـ اًمـقوي لىمال اًمشقخ حمق
(2)

قمؾقف( اهلل شمعامم )رمحة 
 (0)

: ًمقس ذًمؽ مدـ 

(ـمفاموي)
 (1)

إكام » مـفا طمديث:  ،إلظمراضمفام أطماديث ًمقس ,ا إٓ إؾمـاد واطمد 

(بالـقات)إعامل 
 (2)

»
(3)

 وكظائره ذم اًمصحقحلم يمثػمة.  

 
= 

، ًمقس ذًمؽ ذم مجقع إطماديث (ورواه ومالن)واًمثاه: ىمقًمف: إكف يرويف مصصاًل صمؿ قمؼبف سمؼقًمف: 

 اعمذيمقرة، وإكام وىمع ذًمؽ مـف ذم ؾمصة أطماديث مـفا.

صل أهبؿ اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل ومقفا احلاومظ رمحف اهلل هذه اًمسصة اعمعؾؼة صمؿ سمعدها اًمسبعة اًم صمؿ ذيمر

 مـ طمدصمف.

،  ياًمسبعة اًمذي ضماء ذم رواية ااؾقد( قمغم اًمساسمع مـ 353-1/352وكبف رمحف اهلل ) ًٓ مقصق

 ومؼال رمحف اهلل:

وؾمصة مـفا سمصقغة آشمصال، ًمؽـ  ،ؾمصة مـفا سمصقغة اًمصعؾقؼ، عغم هذا ومفل اصمـا قمنم طمديًثا ومؼطوم

 اهد..ـ طمدصمفؿ ذم يمؾ واطمد مـفا اؾمؿ مأهب

يمرت هذه إطماديث مػصؾة ذم يمصايب إؾمعاف اعمسؾؿ سمام ظمرج قمـ يط اإلمام مسؾؿ ذىمؾت: وىمد 

 .رمحف اهلل

 «.اظمصار»ذم )ط(   ( 1)

 «.يذيمر ذم يمصاهبام»ذم )خ(   ( 2)

 (.1/148مؼدمة يح مسؾؿ ) (3)



 10 الػصل إول يف الصحقح:

 
(دشمػر)ىمال اسمـ طمبان: 

 (4)
(بالـقات)إكام إعامل »سمحديث:  

 (5)
أهؾ اعمديـة،  «

(واًمدقؿـ) اًمعراق، وٓ قمـد أهدؾ مؽدة قمـد أهؾ هق  وًمقس
 (6)

، وٓ اًمشدام وٓ 

 .مر

وراويف هق حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطان، قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ، قمـ قمؾؼؿة، قمـ  

رواه اًمبخدداريهؽددذا   ريض اهلل قمـددف، قمؿددر سمددـ اخلطدداب
(7)

ومسددؾؿ 
(8)

وأسمددق  

داود
(01)

واًمؽممذي
(00)

واًمـسائل 
(01)

واسمـ ماضمدف 
(02)

مدع اظمدصالف ذم اًمدرواة سمعدد  

 حيقك يعرف سماًمرضمقع إمم هذه اًمصحاح.

 
= 

 ذم )ط(.ًمقس   ( 1)

 «.يـمفام»ذم )ط(   ( 2)

 ذم )ط(. ًمقس ( 3)

(4)
 

 ( قمـ قمؿر سمـ اخلطاب ريض اهلل قمـف.1977ومسؾؿ سمرىمؿ ) (6689بخاري سمرىمؿ)رواه اًم

 «.شمػردت( »خذم )  ( 5)

 ذم )ط(. ًمقس ( 6)

 ذم )ط(. ًمقس ( 7)

(8)
 

 (.6689رواه اًمبخاري سمرىمؿ)

.(1977رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) (9)
 

(17)
 

.(2271أسمق داود سمرىمؿ )رواه 
 

.(1647اًمؽممذي سمرىمؿ )( رواه 11)
 

(12)
 

.(75سمرىمؿ )اًمـسائل رواه 
 

( رواه13)
 

قمـ قمؿر سمـ اخلطاب ريض اهلل قمـف. (4227اسمـ ماضمف سمرىمؿ )
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ن انفصم انثاني
َ
س

َ
 يف احل

ىمال اًمؽممذي
(0)

ا، هدق مدا ٓ يؽدقن ذم إؾمدـاده ُمدصرفؿ، وٓ يؽدقن ؿمداذً و :

وضمف كحقهويروى مـ همػم 
(1)

(ذم اعمعـك) 
 (2)

. 

ايبواخلط
(3)

: هدق مدا قُمدِرَف خمرضمدف واؿمدصفر رضماًمدف، وقمؾقدف مددار أيمثدر 

 احلديث.

(يبلمر )وماعمـؼطع وكحقه مما مل يعرف خمرضمف، ويمذا اعمدًمس إذا مل  
 (5)(ىمال)و، (4) 

(يصؾح): هق اًمذي ومقف ضعػ ىمريب حمصؿؾ و(6)سمعض اعمصلظمريـ
 ًمؾعؿؾ سمف.(7) 

حوىمال اسمـ اًمصال
(8)

 : هق ىمسامن: 

 .(279هق اإلمام اًمبارع أسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة اًمؽممذي)ت (1)

 .(277 -13/277شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )

 (.5/711ذم اًمعؾؾ اًمصل ذم آظمر ضمامع اًمؽممذي ) (2)

 ذم )ط(. ًمقس ( 3)

 اخلطايبام اًمعالمة احلاومظ أسمق ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ ظمطاب اًمبسصل اإلمهق  (4)

 (.388)ت

 (27-17/23شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء )

 (.1/6ويمالمف هذا ذم معامل اًمســ )

 .«يصبلم» ذم )ط(  ( 5)

 ذم )ط(. ًمقس ( 6)

 (.1/35اعمقضققمات )يمصاسمف هق اسمـ ااقزي ذم  (7)

   .«يصح» (خذم ) (8)

 (.27قمؾقم احلديث )ص  (9)



نا سي  12 لػصل الثاين يف احلي

 
(ما مل)أطمدمها: 

 (0)
رضمال إؾمـاده قمـ مسدصقر همدػم مغػدؾ ذم روايصدف،  ؾخي  

 وىمد روي مثؾف أو كحقه مـ وضمف آظمر.

(راويف)واًمثاه: ما اؿمصفر 
 (1)

سماًمصدق وإماكة، وىمر قمـ درضمدة رضمدال  

ـ سؿلم مما اكػرد سمف مـؽرًا، وٓ سمدر ذم اًمؼ د  عّ اًمصحقح طمػظًا وإشمؼاكًا، سمحقث ٓ يُ 

 .ؾمالمصفام قمـ اًمشذوذ واًمصعؾقؾ

قمغم أن معرومدة احلسدـ مقىمقومدة قمدغم  ليـ مبـىمقؾ: ما ذيمره سمعض اعمصلظمر 

 .واًمضعقػ، ٕكف وؾمط سمقـفام معرومة اًمصحقح

)أي ىمريدب( ومؼقًمف: ىمريب 
 (2)

خمرضمدف
 

إمم اًمصدحقح، حمصؿدؾ يمذسمدف ًمؽدقن 

 رضماًمف مسصقريـ.

حقح معصدؼمة ذم طمدد ي اًمصحقح واحلسـ، أن يائط اًمصطمد سملم واًمػرق

ـر اًمعداًمددة ذم اًمصددحقح  ؽددقن فمدداهرة، واإلشمؼددان شمـبغددل أن ياحلسددـ، ًمؽدد

)ومقف(
(3)

أن  :اطمصداج إمم ىمقدد ىمقًمـدا ؿر وًمقس ذًمؽ يـمًا ذم احلسـ، ومـ صمَ ، يمامالً 

 سمف. ـجؼموضمف مثؾف أو كحقه ًمق همػم يروى مـ

ًمضعقػ هق اًمذي سَمُعَد قمـ اًمصحقح خمرضمف، واطمصؿؾ اًمصددق قمؾؿ أن اوما

  يماعمقضقع.أو ٓ حيصؿؾ اًمصدق أصاًل  ،ًمؽذبوا

 .«مما »ذم )خ(  (1)

 .«راويصف»ذم )ط(  (2)

 ًمقس ذم )خ(. (3)

 ًمقس ذم )ط(. (4)
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ـ   َل وإكام ؾُمؿ   (سمراويف)طمسـًا حلسـ اًمظ

(0)
وًمق ىمقؾ: احلسـ هق مسـد مدـ ، 

(همػم)يمالمها مـ  يرومـ درضمة اًمثؼة أو مرؾمؾ صمؼة، و َب رُ ىمَ 
(1)

وضمف وؾمؾؿ قمدـ  

 ًمؽان أمجع احلدود وأضبطفا وأسمعدها قمـ اًمصعؼقد. ،ؿمذوذ وقمؾرة

 اشمصؾ إؾمـاده إمم مـصفاه، وسماًمثؼة: مـ مجع سملم اًمعداًمة واًمضبط.وكعـل سماعمسـد ما 

(ثؼةاًم)واًمصـؽػم ذم 
(2)

 اعمرؾمؾ.مـ يمام ؾمقليت سمقاكف ذم كقع  عًمؾشقق 

 .ة يماًمصحقح، وًمذًمؽ ُأدرج ذم اًمصحقحواحلسـ طمج

ىمال اسمـ اًمصالح 
(3)

ةاًمسدـ لحمقد اإلمدام  : شمسدؿقة
(4)

ذم اعمصداسمقح: اًمسدــ  

 واًمضعاف. ،واحلسان ،قفا اًمصحاحٕن وم :شمساهٌؾ  ،سماحلسان

يث طمسدـ صدحقح يريدد سمدف أكدف روي سمنؾمدـاديـ: دوىمقل اًمؽممدذي: طمد

 أطمدمها يؼصيض اًمصحة وأظمر احلُسـ.

 .أو اعمراد اًمؾغقي، وهق ما متقؾ اًمـػس إًمقف وشمسصحسـف

 .«سمرواشمف»ذم )ط(  (1)

 ًمقس ذم )ط(. (2)

 .«صمؼة»ذم )ط(  (3)

 ( مع اًمصدريب.1/179(، ويمذا اًمـقوي ذم اًمصؼريب واًمصقسػم )34قمؾقم احلديث)ص( 4)

حمقل اًمسـة أسمق حمؿد احلسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء اًمبغدقي  هق اإلمام اًمعالمة احلاومظ (5)

 .(517اًمشاومعل اعمػرس صاطمب اًمصصاكقػ )ت

 .(443-19/439)شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء  



ن سي  14 الػصل الثاين يف احلي

 
شمدف مدـ واحلسـ إذا روي مـ وضمف آظمر شمرىمرك مـ احلسـ إمم   اًمصحقح ًمؼقر

(ضدصومقع) ،اافصلم
 (0)

أطمددمها سمدأظمر، وكعـدل سمداًمؽمىمل أكدف مؾحدؼ ذم اًمؼدقة  

وأما اًمضعقػ ومؾؽدذب راويدف وومسدؼف ٓ يـجدؼم سمصعددد ، ٓ أكف قمقـفسماًمصحقح 

«عذ كل مسؾم ومسؾؿة صؾب العؾم فريضة» ذم طمديث:ـمرىمف يمام 
(1)

. 

ىمال اًمَبقَفؼل 
 (2)

سملم اًمـداس وإؾمدـاده ضدعقػ، وىمدد  هذا طمديث مشفقر :

ةيمؾفا ضعقػُرِوَي مـ أوضمف يمثػمة 
(3)

. 

 .«ومقعضد»ذم )خ(  (1)

 .واسمـ مسعقد واسمـ قمؿر واسمـ قمباس وضماسمر وأيب ؾمعقد  قمكمـ د قمضعقػ، وىمد ور( 2)

 (:1/75( وضعػفا يمؾفا، وىمال قَمِؼَبف )75-64قزي ذم اًمعؾؾ اعمصـاهقة )أوردها يمؾفا اسمـ اا 

 ىمال أمحد سمـ طمـبؾ: ٓ يثبت قمـدكا ذم هذا اًمباب يشء. 

 مدـ وؾمدؾؿ قمؾقدف اهلل صدغم اًمـبدل قمـ ، ماًمؽ سمـ أكس قمـ يروى طمديث هذا  وىمال اسمـ قمبد اًمؼم:

 .اإلؾمـاد ضمفة مـ سماحلديث اًمعؾؿ أهؾ قمـد مـفا يشء ذم طمجة ٓ معؾقًمة، يمؾفا يمثػمة، وضمقه

 (.51-1/23راضمع ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف )

 (.239واًمصؿثقؾ سمف ًمؾؿشفقر اًمذي ًمقس سمصحقح شمبًعا ٓسمـ اًمصالح ذم قمؾقم احلديث )ص

 (.4وذيمره اًمػػموز آسمادي ذم رؾماًمة سمقان مامل يثبت ومقف طمديث مـ إسمقاب)ص

ظمؾدص ومقدف سمصحسدلم  «مسدؾؿ ـمؾب اًمعؾؿ ومريضدة قمدغم يمدؾ»وًمؾسققـمل ضمزء ومقف ـمرق طمديث 

 احلديث، سمعد أن ؾماق ًمف مخسلم ـمريًؼا، طمؼؼف قمكم احلؾبل. 

 تـبقٌه:

 مل أضمد ,ا أصاًل. «ومسؾؿة»ًمػظة 

 (.458اًمبقفؼل)ت سمـ قمكمهق اإلمام احلاومظ أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم   (3)

 .(169-18/163ؾمػم أقمالم اًمـبالء )ذم شمرمجصف 

 ( ط اًمرؿمد.274-3/194، ذم ؿمعب اإليامن )أظمرج اًمبقفؼل سمعض ـمرق احلديث (4)

= 
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 يف انضعيف انفصم انثانث
(اًمصحقح واحلسـ طوومقف ي جيصؿع ما ٓ)هق 

 (0)
، وشمصػداوت درضماشمدف ذم 

 .اًمضعػ سمحسب سُمعده مـ يوط اًمصحة

(أؾمدداكقد)وجيددقز قمـددد اًمعؾددامء اًمصسدداهؾ ذم  
 (1)

اًمضددعقػ دون اعمقضددقع  

)وروايصف(
(2)

ٓ ذم  ،املمـ همػم سمقان ضعػف ذم اعمقاقمظ واًمَؼَصص وومضدائؾ إقمد

واحلرام شمعامم وأطمؽام احلالل صػات اهلل
(3)

. 

 

 
= 

  وظمرضمفا حمؼؼف يمؾفا قمغم كؿط ِذيْمر اسمـ ااقزي ,ا.    

 .«ما مل جيصؿع ومقف يـما احلسـ واًمصحقح»ذم )خ(  (1)

 .«إؾمـاد»ذم )ط(  (2)

 ًمقس ذم )خ(. (3)

هذا اًمؼقل معزٌو ًمؾجؿفقر، ًمؽـ اعمراد سماًمضعقػ قمـد همٓء هق احلديث احلسـ، ٓ  (4)

 ضعقػ اعمعروف قمـد اعمصلظمريـ.اًم

 (:2/191ىمال ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة رمحف اهلل ذم مـفاج اًمسـة اًمـبقية ) 

ىمقًمـا إن احلديث اًمضعقػ ظمػم مـ اًمرأي ًمقس اعمراد احلديث اًمضعقػ اعمؽموك، ًمؽـ اعمراد سمف 

ـ ، وأمثا,ام ممإسمراهقؿ ا,جرياحلسـ، يمحديث قمؿرو سمـ ؿمعقب قمـ أسمقف قمـ ضمده، وطمديث 

 حيسـ اًمؽممذي طمديثف أو يصححف.

صمؿ إن مراد يمثػم مـفؿ  ًمقس جمرد آقمصامد قمؾقف وآطمصجاج سمف سمؾ اعمراد ذيمره، وهذا ٓ حمذور ومقف:  

 ٕكف ىمد يقضمد ًمف ؿماهد، ومقصؾح ًمالطمصجاج.

 سمام مل يثبت قمـف. اًمؼقل قمغم اًمـبل  -ومـفؿ أمحد وماًمؽ وهمػممها –ويمقػ ُيسقغ أوًم ؽ إئؿة 
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جُيؿدع قمدغم شمريمدف قمـ يُمؾ  مـ ملىمقؾ: يمان مـ مذهب اًمـَسائل أن خُيِرج 

(0)
 ،

ُحف  وأسمق داود يمان يلظمذ ملظمذه، وخيرج اًمضعقػ إذا مل جيد ذم اًمباب همػمه ويرضم 

قمغم رأي اًمرضمال
(1)

. 

صمؽ و  )هدمٓء(قمـ اًمشعبل  ما طمددر
 (2)

قمؾقدف  شمعدامم صدغم اهلل)اًمـبدل  قمدـ  

(وؾمؾؿ
 (3)

خذ سمف، وما ىماًمقه سمرأهيؿ وملًمؼف ذم احلشوم 
(4)

. 

وىمال: اًمرأي سمؿـزًمة اعمقصة إذا اضطررت إًمقفا أيمؾصفا 
(5)

. 

قمـ اًمشاومعلو
(6)

ؾُت  : مفام ىمؾُت اهلل شمعامم رمحف  مـ أصؾ  مـ ىمقل أو أصر

ت، وماًمؼقل ما ىماًمف قمؾقف وؾمؾؿ ظمالف ما ىمؾ شمعامماهلل صغم اهلل ومقف قمـ رؾمقل 

 يردده.  وضمعؾقمؾقف وؾمؾؿ وهق ىمقزم شمعامماهلل صغم 

ة قمبارات مـفا: ما شمشؽمك ومقف إىمسام اًمثالصمة، أقمـل: اًمصحقح وهاهـا قمد

 واحلسـ واًمضعقػ، ومـفا: ما خيصص سماًمضعقػ.

  (.73كظر يوط إئؿة )صا( 1)

  (.73يوط إئؿة )ص( 2)

  «اًمـبل صغم اهلل شمعامم قمؾقف وؾمؾؿ »ًمقس ذم )خ( ذم هذا اعمقضع، وهل ومقفا سمعد ىمقًمف: (3)

 . ذم اًمصالة قمغم اًمـبل  ةقاضع اعمؽرر، وهؽذا ذم اعم«صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ »ذم )ط(:  (4)

-2/517( واسمـ سمطة ذم اإلسماكة اًمؽؼمى )276صحقح، رواه اًمدارمل ذم اعمؼدمة سمرىمؿ ) (5)

  ( .678-677سمرىمؿ 518

 .( سمدون إؾمـاد   1/216رواه اًمبغقي ذم يح اًمسـة ) (6)

 .(275وذم اعمدظمؾ )ص  (473-1/472صحقح، رواه اًمبقفؼل ذم مـاىمب اًمشاومعل ) (7)
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  ]املسند[
اهلل  صدغماهلل ا إمم رؾمدقل ومؿـ إول اعمسـد: هق ما اشمصدؾ ؾمدـده مرومققًمد

 ف وؾمؾؿ.قمؾق شمعامم

 ]املتصم[
)هق(واعمصرصؾ: 

 (0)
شمعدامم اهلل ا إًمقدف صدغم ما اشمرصؾ ؾمـده ؾمقاء يمان مرومققمً   

 ا.قمؾقف وؾمؾؿ أو مقىمقومً 

 ]املرفىع[
قمؾقدف وؾمدؾؿ ظماصدة مدـ شمعامم اهلل واعمرومقع: هق ما أضقػ إمم اًمـبل صغم 

(مـؼطعاً )ؾمقاء يمان مصصاًل أو  ،ىمقل أو ومعؾ أو شمؼرير
 (1)

  . 

وهمػم أ وهمػم مرومقع، واعمرومقع ىمد يؽقن مصصاًل أقن مرومققمًا وماعمصصؾ ىمد يؽ

 مرومقع.مصصؾ مصصؾ، واعمُسـد 

 .ًمقس ذم )خ(   (1)

 . «مـػصاًل »ذم )ط(  (2)
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 ]املعنعن[
واعمعـعـ: هق ما يؼال ذم ؾمـده: ومالن قمـ ومالن، واًمصحقح أكردف مصصدؾ إذا 

 أمؽـ اًمؾؼاء مع اًمؼماءة مـ اًمصدًمقس، وىمد ُأودع ذم اًمصحقحلم.

ىمال اسمـ اًمصالح
(0)

ارسمدف اؾمدصعامل يمؾؿدة )قمدـ( ذم : يَمُثر ذم قمردكا ومدا ىم

، ومدإىمرب أكدف مـؼطدع وًمدقس اإلضمازة، وإذا ىمقؾ: ومالن قمـ رضمدؾ قمدـ ومدالن

 سمؿرؾمؾ.

 ]املعهق[
ملظمقذ مـ شمعؾقدؼ ااددار ومليمثر،  إؾمـاده واطمد أمبدمـ طمذف  اواعمعؾؼ: م

 .واًمطالق ٓؿمؽمايمفام ذم ىمطع آشمصال

 وؾمدطف وهدق ل اإلؾمدـاد وهدق اعمعؾدؼ، أو ذماحلذف إما أن يؽدقن ذم أووم 

 .اعمـؼطع، أو ذم آظمره وهق اعمرؾمؾ

واًمبخدداري أيمثددر مددـ هددذا اًمـددقع 
(1)

سمخددارج مددـ ذم صددحقحف، وًمددقس    

  قمـفؿ، أوؼ قمؾِ ا مـ ضمفة اًمثؼات اًمذيـ اًمصحقح، ًمؽقن هذا احلديث معروومً 

 (.56قمؾقم احلديث )ص  (1)

  .عمعؾؼ أي ا  (2)
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ضع آظمر مـ يمصاسمف ذم مقًمؽقكف ذيمره مصصاًل 

(0)
. 

 ]األفراد[
دة  - ضمفة و مـ أ–ومراد: إما ومرد قمـ مجقع اًمرواة وإ كحق: شمػرد سمف أهؾ مؽر

ّٓ أن يراد سمفضعر ومال يُ  )شمػرد( ػ إ
(1)

 واطمد مـفؿ. 

  

وٓ  ، هق ًمقس ظمارضًما مـ اًمصحقح  )اعمعروف اصطالطمًقا( ومـعؿ آظمرأما ما وصؾف ذم مقضع   (1)

(، وأما ما مل يصؾف ذم مقضع آظمر مـ -صحقح اًمبخاري –مـ اًمصحقح )أي ااامع اًمصحقح 

 صحقحف وماعمعؾؼات ذم صحقح اًمبخاري ًمقس ,ا طمؽؿف ٕمقر، أمهفا:

وؾمــف  اًمصحقح اعمسـد مـ طمديث رؾمقل اهلل  ااامع»سمد أطمدها: شمسؿقة يمصاب اًمبخاري 

  ، واعمعؾؼ ًمقس مسـًدا.«وأيامف

 صماكقفا: قمؿؾ أيمثر اًمعؾامء أهنؿ ٓ يعصؼمون اعمعؾؼات مـ صحقح اًمبخاري، ومؿـ ذًمؽ:

 اًمذيـ أًمػقا ذم ااؿع سملم اًمصحقحلم مل يذيمروا اعمعؾؼات مـ ذًمؽ.-1

 مل يـصؼدوا اعمعؾؼات. -وهمػمه رىمطـليماًمدا –اًمذيـ اكصؼدوا قمغم اًمشقخلم  -2

 .ًمقس ذم )خ(  (2)
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 ]املدرج[
ـ  أكدف مدـ  واعمدرج: هق ما ُأدرج ذم احلديث مـ يمالم سمعض اًمدرواة، وَمدُقَظ

)أيب(يمروايدة ؾمدعقد سمدـ  :أو أدرج مصـان سمنؾمدـاديـ ،احلديث
 (0)

مدريؿ  
(1)

قمدـ ) 

(ماًمؽ
(3)

أدرج اسمدـ أسمدك  ،« تدابروا وٓ تـافسواوٓ حتاسدوا وٓ  ٓ تباغضوا»:  

(«وٓ تـافسوا»)مريؿ ومقف
(3)

آظمر طمديث مـ مصـ   
(4)

. 

أو قمـد اًمراوي ـمرف مـ مصـ واطمد سمسـد ؿمقخ  همػم ؾمدـد اعمدصـ ومدػموهيام  

 قمـف سمسـد واطمد، ومقصػم اإلؾمـادان إؾمـادًا واطمدًا.

)أو(
 (5)

)ومصـدف( ػدلم ذم ؾمدـدهواطمددًا مدـ مجاقمدة خمصؾيسؿع طمدديثًا    
(6)

 ،

 وَمُقدرج روايصفؿ قمغم آشمػاق وٓ يذيمر آظمصالف.

د)و (شَمَعؿ 
(7)

 اًمثالصمة طمرام. يمؾ واطمد مـ   

 .ًمقس ذم )خ(  (1)

( واسمـ قمبد اًمؼم ذم اًمصؿفقد 2/697أظمرضمفا اخلطقب ذم اًمقصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ) (2)

 (، مـ طمديث أكس سمـ ماًمؽ ريض اهلل قمـف. 6/116)

 .ًمقس ذم )ط(  (3)

 .ًمقس ذم )خ(    (4)

(5)
 

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.2563( ومسؾؿ سمرىمؿ )6676رواه اًمبخاري سمرىمؿ )

 «.و»ذم )ط(   (6)

 .ًمقس ذم )خ(  (7)

 .وهق ظمطل «وشمعؿؾ»ذم )ط(   (8)
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 ]املشهىر[
 كحدق ،سملن كؼؾف رواة يمثػمون واعمشفقر: ما ؿماع قمـد أهؾ احلديث ظماصة،

قمغم مجاقمة(قمؾقف وؾمؾؿ )ىمـت ؿمفرًا يدقمق شمعامم اهلل صغم اهلل أن رؾمقل 
 (0)

. 

«إعـامل بالـّقـاتإكـام »كحدق:  اؿمصفر قمـدهؿ وقمـد همػمهؿ أو 
(1)

أو قمـدد  

 ظماصة.  همػمهؿ

اإلمدام أمحددىمال  
(2)

قمؾقدف شمعدامم اهلل : ىمقًمدف صدغم قمؾقدف اهلل شمعدامم محدةر) 

(وؾمددؾؿ
(3)

ــرس»:  ــذ ف ــاء ع ــن وإن ج ــائل ح «لؾس
(4)

ــوم  » ، ــركم ي ــوم كح وي

«صومؽم
(5)

 صبار.ؾمقاق وٓ أصؾ ,ام ذم آقميدوران ذم إ 

 .عن أكس بن مالك ريض اهلل عـه (566ومسؾم برقم ) (0112رواه البخاري برقم ) (0)

 .عـه ( عن عؿر بن اخلطاب ريض اهلل0816ومسؾم برقم ) (5578رواه البخاري برقم) (1)

  (.265( وقمؾقم احلديث )ص 2/157ـمبؼات اًمشاومعقة اًمؽؼمى )( 3)

 «.ىمقًمف»ذم )ط(  (4)

( 3/113)( وأسمق سمؽدر سمدـ أيب ؿمدقبة1665( وأسمق داود سمرىمؿ )1/271ضعقػ، رواه أمحد ) (5)

 مـ طمديث احلسلم سمـ قمكم ريض اهلل قمـفام.

مـ طمدديث احلسدلم سمدـ  (1/191( واًمؼضاقمل ذم مسـد اًمشفاب )1666ورواه أسمق داود سمرىمؿ )

 قمكم قمـ أسمقف ريض اهلل قمـفام.

 وذم ؾمـده يعغم سمـ أيب حيقك جمفقل طمال، وىمد اظمصؾػ ذم احلديث، وهذا يدل قمغم اًمضعػ أيًضا.

 (.1378واكظر اًمضعقػة سمرىمؿ )

  .(1/161ف أصؾ، واكظر يمشػ اخلػا )ًمقس ًم (6)
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 ]انغرية وانعزيز[
اًمعزيز: ىمقؾ: اًمغريب: يمحديث اًمُزهري وأؿمدباهف ممدـ جُيؿدع و غريبواًم

 .عداًمصف وضبطف إذا شمػرد قمـفؿ سماحلديث رضمؾ يسؿك همريباً ًمطمديثف 

وإن رواه مجاقمدة يسدؿك  ،ومنن رواه قمدـفؿ اصمـدان أو صمالصمدة يسدؿك قمزيدزاً  

 .ةوإومراد اعمضاومة إمم اًمبؾدان ًمقست سمغريب، مشفقراً 

ضمة ذم اًمصحقح، أو همػم صحقح وهق   واًمغريب إما صحقح يمإومراد اعمخرر

 إهمؾب.

د سمرواية مصـدف واطمدد مصـًا، أو إؾمـاداً  واًمغريب أيضا إما همريٌب   ،وهق ما شمػرر

د واطمدٌد  أو إؾمـادًا ٓ مصـًا، يمحديث يعرف مصـف قمـ مجاقمة مـ اًمصدحاسمة إذا شمػدرر

مذي: همريب مـ هذا اًمقضمف، وٓ يقضمد سمروايصف قمـ صحايب آظمر، ومـف ىمقل اًمؽم

ػدرد ومدرواه قمؿدـ شمػدرد سمدف ما هق همريب مصـًا ٓ إؾمـادًا إٓ إذا اؿمصفر احلديث اعم

 مجاقمة يمثػمة ومنكف يصػم همريبًا مشفقرًا.

(بالـقات)إكام إعامل »وأما طمديث: 
(0)

»
 (1)

نن إؾمـاده مصرصػ سماًمغراسمة ذم وم  

لـمر )و( ، ومف إور
 (2)

 ذم ـمرومف أظمر. مصصػ سماًمشفرة  

 .ًمقس ذم )خ(  (1)

، وىمد ( قمـ قمؿر سمـ اخلطاب ريض اهلل قمـف1977)ومسؾؿ سمرىمؿ  (6689رواه اًمبخاري سمرىمؿ) (2)

 .شمؼدم

 ًمقس ذم )خ(.  (3)



 23 ذم أصقل احلديثخصر اعم 

 

ف]
َّ
ح

َ
ص

ُ
 [امل

ػو  -ىمد يؽقن ذم اًمراوي يمحديث ؿمعبة، قمـ اًمعقام سمدـ مدراضمؿ  اعمَُصحر

ػف حيقك سمـ معلم ومؼال: مزاطمؿ سماًمزاى واحلاء -سماًمراء وااقؿ   .صحر

 مـن صـام»قمؾقدف وؾمدؾؿ:  شمعدامماهلل وىمد يؽقن ذم احلديث يمؼقًمدف صدغم  

«رمضان وأتبعه ستًا من شوال
(0)

 ومؼال )ؿمق ًا( سماًمشلم اعمعجؿة.فؿ صحػف سمعض 

 عن أيب أيوب ريض اهلل عـه. (0053رواه مسؾم برقم ) (0)



 24 ]ادسؾسل[

 

 [املسهسم]
قمؾقدف  شمعدامماهلل صغم اهلل واعمسؾسؾ: ما شمصاسمع ومقف رضمال اإلؾمـاد إمم رؾمقل 

 ًٓ ا  كحدق: ؾمدؿعت ومالًكدوؾمؾؿ قمـد روايصف قمغم طماًمة واطمدة، إما ذم اًمدراوي ىمدق

)... إمم اعمـصفك( ايؼقل: ؾمؿعت ومالكً 
 (0)

  . 

 .إمم اعمـصفك اهلل ومالن و ىمال: أظمؼمكا ،اهللأو أظمؼمكا ومالن و 

يمحدديث اًمصشدبقؽ سماًمقددأو ومعاًل: 
(1)

ًٓ وومعداًل يمدام ذم ،  احلدديث: )أو ىمدق

«الؾفم أعـي عذ ذكرك وشؽرك وحسن عبادتك»
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصىمدال اًمدراوي: أظمدذ رؾمدقل اهلل وذم رواية أيب داود وأمحد واًمـسدائل  

(«...إًمخإين ٕحبك فؼل: الؾفم أعـي » سمقدي ومؼال:
(3)

 . 

  

 .ًمقس ذم )خ(  (1)

(، وهق طمديث مـصؼد 2/38( وأمحد )2789هذا طمديث أيب هريرة قمـد مسؾؿ سمرىمؿ ) (2)

( وسمؼقة اًمؽالم ذيمرشمف ذم 1/413ػم )اًمراضمح أكف مـ ىمقل يمعب إطمبار يمام ذم اًمصاريخ اًمؽب

 شمعؾقؼل قمغم صحقح اإلمام مسؾؿ يرس اهلل ـمبعف.

 (:327ىمال اًمعراىمل ذم ومصح اعمغقث )ص

 شمسؾسؾ ًمـا سمصشبقؽ يمؾ واطمد مـ رواشمف سمقد مـ رواه قمـف.اهد

 (.3/53( واًمـسائل )1522( وأسمق داود سمرىمؿ )247و5/244صحقح، رواه أمحد ) (3)

 ًمقس ذم )خ(. (4)
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ــان)»: ا قمددغم صددػة: يمحددديث اًمػؼفدداء ومؼقددف قمددـ ومؼقددفوإمدد (ادتبايع

 (0)
   

«باخلقار
(1)

. 

(، وةياًمروا)وأما ذم اًمرواية: يماعمسؾسؾ سماشمػاق أؾمامء  
 (2)

أؾمامء آسمدائفؿ، أو   

 يمـاهؿ، أو أكساهبؿ أو سمؾداهنؿ. 

)رمحدف اهلل( ىمال اإلمام اًمـدقوي
 (3)

صمالصمدة أطماديدث مسؾسدؾة : وأكدا أروي 

سماًمدمشؼقلم
(4)

. 

 [العتثار]ا
ٓ، وهدؾ هدق  مد سمدف راويدف أهدؾ شمػدر وآقمصبار: هق اًمـظدر ذم احلدديث،

 معروف أو ٓ.

 . «اًمبقعان» )ط( ذم (1)

 ريض اهلل قمـفام. ( قمـ اسمـ قمؿر1531( ومسؾؿ سمرىمؿ )2177رواه اًمبخاري سمرىمؿ )احلديث  (2)

 .ًمقس ذم )ط(  (3)

 .ًمقس ذم )ط(  (4)

 . صدريب( مع اًم2/943اًمؼريب واًمصقسػم ) (5)



 26 والرضب الثاين ما خيتص بالضعقف

 

  وانضرب انثاني ما خيتص تانضعيف
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 املىقىف
وهق مطؾؼًا مدا ُرِوَي قمدـ اًمصدحايب مدـ ىمدقل أو ومعدؾ، مصصداًل يمدان أو 

ة قمغم إصح،   ،اوىمد يسصعؿؾ ذم همدػم اًمصدحايب مؼقددً مـؼطعًا، وهق ًمقس سمحجر

 .ر قمغم مّهام، ووىمػف ماًمؽ قمغم كاومعوىمػف معؿ :كحق

قمؾقدف وؾمدؾؿ  شمعدامماهلل ن اًمـبدل صدغم اوىمقل اًمصحايب يمـا كػعؾدف ذم زمد 

)قمؾقددف آـمددالع واًمصؼريددر، ويمددذا يمددان أصددحاسمف  اًمظدداهرمرومددقع، ٕن 

اًمسددالم(
(0)

يؼرقمددقن سماسمددف سمإفمدداومػم
(1)

مرومددقع ذم اعمعـددك، وشمػسددػم اًمصددحايب  ،

 .مقىمقف

 ًمقس ذم )خ(.  (1)

ؼل ذم اعمدظمؾ سمرىمؿ ( ومـ ـمريؼف اًمبقف19ضعقػ، رواه احلايمؿ ذم معرومة قمؾقم احلديث )ص  (2)

 ( مـ طمديث اعمغػمة، وذم ؾمـده :659)

 ( قمـ احلايمؿ أكف ىمال قمزيز احلديث.381حمؿد سمـ طمسان كؼؾ اًمبقفؼل ذم اعمدظمؾ )ص 

(، واارح واًمصعديؾ 7/235ويمقسان مقمم هشام سمـ طمسان جمفقل طمال، يمام ذم اًمصاريخ اًمؽبػم )

(7/166.) 

 (.8/355 صمؼات اسمـ طمبان )وزيمريا سمـ حيقك اعمـؼري جمفقل طمال يمام ذم

 (.4/228وحمؿد سمـ أمحد اًمزيبؼل جمفقل طمال، يمام ذم اإليمامل ٓسمـ مايمقٓ )

(، وذم ؾمـده 1/228( واًمصاريخ )1787وضماء قمـ أكس، رواه اًمبخاري ذم إدب اعمػرد سمرىمؿ )

 أسمق سمؽر سمـ قمبداهلل إصبفاه، وحمؿد سمـ ماًمؽ سمـ اعمـصر جمفقٓن.

 ( وذم ؾمـده:667(، واًمبقفؼل ذم اعمدظمؾ سمرىمؿ )2778ذم يمشػ إؾمصار سمرىمؿ)ورواه اًمبزار يمام 

محقد سمـ اًمرسمقع أسمق احلسـ اخلزاز اًمؽقذم أطمد اًمؽذاسملم قمـد اسمـ معلم، يمام ذم ًمسان اعمقزان 

(2/417.) 

= 
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ـفؿ()موما يمان 

 (0)
مـ ىمبقؾ ؾمبب اًمـزول يمؼقل ضماسمر: يماكت اًمقفقد شمؼقل  

(لأكزو)يمذا، 
 (1)

شمعامم يمذااهلل  
(2)

 وكحقه مرومقع. ،

 [ملقطىع]ا
 ا قمؾقفؿ، وًمقس سمحجة.مقىمقومً اعمؼطقع: ما ضماء قمـ اًمصاسمعلم مـ أىمقا,ؿ 

 ]املرسم[
)يمدذا( قمؾقف وؾمؾؿ شمعامماهلل صغم اهلل اعمرؾمؾ: ىمقل اًمصاسمعل: ىمال رؾمقل 

 (3)
 ،

، وًمؾشداومعل شمػصدقؾ وومقف ظمدالف وأصقًمف اًمػؼفأو ومعؾ يمذا، وهق اعمعروف ذم 

مذيمقر ذم أصقل اًمػؼف
(4)

. 

 

 
= 

 ورضار سمـ رصد ضعقػ. 

ؿر سمـ (: إن صقاسمف قم5/128وقمؿرو سمـ ؾمقيد، ىمال اًمشقخ إًمباه رمحف اهلل ذم اًمصحقحة )

 ؾمقيد، وىمد وصمؼف اسمـ معلم يمام ذم ًمسان اعمقزان . 

 ًمقس ذم )خ( . (1)

  «.وملكزل»ذم )ط( (2)

ضمداسمر ريض اهلل قمـدف ىمدال يماكدت قمدـ (1435( ومسدؾؿ سمدرىمؿ )4528رواه اًمبخاري سمرىمؿ ) (3)

ـْلتُ  : ﴿ومـزًمدت ،اًمقفقد شمؼقل إذا ضمامعفا مـ ورائفا ضمداء اًمقًمدد أطمدقل ـْرٌث ليُؽـْم في ُكْم حي ُُ ـا وا كِسي

ُؽْم أيكَّى ِشْئُتمْ  ْرثي  . [223اًمبؼرة: ]  ﴾حي

 ًمقس ذم )خ( . (4)

 (.32-2/37)اكظر مـاىمب اًمشاومعل  ًمؾبقفؼل (5)
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 ]املنقطع[
اًمراوي مـ أول  ذيمراعمُـؼطع: ما مل يصصؾ إؾمـاده سملي وضمف يمان، ؾمقاء شُمِرك 

اإلؾمـاد أو وؾمطف أو آظمدره، إٓ أن اًمغاًمدب اؾمدصعامًمف ومدقؿـ دون اًمصداسمعل قمدـ 

(قمـفشمعامم اهلل ريض )قمـ اسمـ قمؿر  اًمصحايب يمامًمؽ
 (0)

. 

 [املعضم]
ومصاقمدًا: يمؼقل ماًمؽ:  انـصمااعمعضؾ: سمػصح اًمضاد وهق ما ؾمؼط مـ ؾمـده 

)ىمدال(قمؾقف وؾمؾؿ، وىمقل اًمشداومعل  شمعامماهلل صغم اهلل ىمال رؾمقل 
 (1)

 اسمدـ قمؿدر 

(ريض اهلل شمعامم قمـف)
 (2)

 يمذا. .

 ًمقس ذم )ط( . (1)

 ًمقس ذم )ط( . (2)

 ًمقس ذم )ط( . (3)



 30 ]الشاذ وادـؽر[

 

 [شاذ واملنكر]ان
لاًمشاومعىمال :)اًمشاذ واعمـؽر 

(0)
(اهلل شمعامم قمؾقف رمحة 

 (1)
  : 

اًمشاذ ما رواه اًمثؼة
(2)

 .اًمـاس عما رواه ػاً ًمخما

اسمـ اًمصالحىمال 
(3)

وأضبط ومشاذ  ،ومام ظماًمػ مػرده أطمػظ مـف ،شمػصقؾ فومق :

(ومصحقح)مردود، وإن مل خياًمػ وهق قمدل ضاسمط 
(4)

، وإن رواه همػم ضاسمط  

 .مـؽرد عُ د قمـ درضمة اًمضاسمط ومحسـ، وإن سمَ ًمؽـ ٓ يبع

ويػفؿ مـ ىمقًمف: أطمػظ وأضبط قمغم صقغة اًمصػضقؾ أن اعمخداًمػ إن يمدان 

 .هذا اًمصؼسقؿ أن اعمـؽر ما هق مثؾف ٓ يؽقن مردودًا، وىمد قُمؾَِؿ مـ

 ( . 119طمسـ، رواه احلايمؿ ذم معرومة قمؾقم احلديث )ص  (1)

 ًمقس ذم )خ( . (2)

 (:83)ص  ىمال احلاومظ ذم كزهة اًمـظر( 3)

 اًمشاذ ًمغة: اعمـػرد، واصطالطًما: ما خياًمػ ومقف اًمراوي مـ هق أرضمح مـف. 

 (: اًمشاذ: ما رواه اعمؼبقل خماًمًػا عمـ هق أوصمؼ مـف. اهد98وىمال )ص

 أي حيصج سمف(. )ىمؾت: هذا أؾمؾؿ شمعريػ مـ آقمؽماض ًمؾشاذ، واعمراد سماعمؼبقل هـا مـ يؼبؾ طمديثف 

(4)
 

 (.69قمؾقم احلديث )ص 

 . «ومقصح»ذم )خ( ( 5)
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[ 
َّ
 [ماملعه
 .اًمسالمة اهرىمادطمة، واًمظاعمعؾؾ: ما ومقف أؾمباب ظمػقة همامضة 

شمـبدف  ويسصعان قمغم إدرايمفا سمصػرد اًمراوي، وسمؿخاًمػة همػمه ًمدف مدع ىمدرائـ 

ذم أو دظمدقل طمدديث  ،اًمعارف قمغم إرؾمال ذم اعمقصدقل، أو وىمدػ ذم اعمرومدقع

)سمدف(سمحقث يغؾب قمغم فمـف ذًمؽ، ومقحؽؿ  ،أو وهؿ واهؿ ،طمديث
(0)

، أو يدؽمدد 

ة ما وضمدمومقصقىمػ، ويمؾ ذًمؽ ماكع  ومقف، وطمديث يعغم سمـ  ذًمؽ ـ احلؽؿ سمصحر

(قمبقد)
 (1)

(،قمدـ اسمدـ قمؿدر)، قمـ اًمثقري، قمـ قمؿرو سمـ ديـار،  
 (2)

قمدـ اًمـبدل   

«باخلقارالبقِّعان »: ىمال قمؾقف وؾمؾؿ شمعامماهلل صغم 
 (3)

ـ اًمعددل قمدإؾمـاده مصصدؾ   

ضع مقضع أظمقف قمبدد واعمصـ صحقح ٕن قمؿرو سمـ ديـار وُ  ،ؾاًمضاسمط وهق معؾ

 سمـ ديـار، هؽذا رواه إئؿة مـ أصحاب اًمثقري قمـف وَمَقِهَؿ يعغم.اهلل 

هدا، كحقب واًمغػؾدة وؾمدقء احلػدظ وقمدغم اًمؽدذ وىمد ُيطؾدؼ اؾمدؿ اًمعؾردة

)أـمؾؼ(سمعضفؿ و
(4)

قمغم خماًمػة ٓ شمؼدح، يمنرؾمال ما وصؾف اًمثؼة اًمضاسمط طمصدك  

 ًمقس ذم )خ( . (1)

 . «هُمَبقؾ» ذم )خ(  (2)

 ( .طًمقس ذم ) (3)

 .(13629سمرىمؿ  449-12/448اًمؽبػم ) قمـد اًمطؼماه ذم (4)

 ًمقس ذم )خ( . (5)



 32 ]ادعؾَّل[

 
معؾدؾ، يمدام ىمدال آظمدر: مدـ اًمصدحقح مدا ىمال: مـ اًمصحقح مدا هدق صدحقح 

قمبقد ويدظمؾ ذم هذا طمديث يعغم سمـ ،ؿماذصحقح هق
(0)

 .«البيقِّعان باخلقار»: 

 . «قمبقد اهلل» (طذم )  (1)
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[ 
َّ
 [ساملدن

 هقمقبف إما ذم اإلؾمـاد وهق أن يروي قمؿـ ًمؼقف، أو قمارص لظمػس: ما أُ اعمدًمر 

(يسؿع)ما مل 
 (0)

مـف قمغم ؾمبقؾ يقهؿ أكدف ؾمدؿعف مـدف، ومؿدـ طمؼدف أن ٓ يؼدقل:   

 طمدصمـا، سمؾ يؼقل: ىمال ومالن، أو قمـ ومالن وكحقه.

ًمؽـ يسؼط مـ سمعده رضماًل ضعقػًا أو صغػم  ،ورسمام مل يسؼط اعمدًمس ؿمقخف

ـ   (حسـقُ )ًماًمس
 (1)

وهدق  ،اًمثدقري وهمػممهداو ،ث سمذًمؽ، يمػعؾ إقمؿشاحلدي  

ف أيمثر اًمعؾامء، واظمصؾػ ذم ىمبقل روايصف،  :وإصح اًمصػصقؾ مؽروه ضمدًا وذمر

 .ؾ، وأكقاقمفومام رواه سمؾػظ حمصؿؾ مل يبلم ومقف اًمسامع، ومحؽؿف طمؽؿ اعمرؾم

(ؾمددؿعت)يمددد ًمالشمصددال ومددا رواه سمؾػددظ مبددلم:  
 (2)

وأظمؼمكددا وطمدددصمـا   ،

 .جٌّ سمفحمص ومفق افؿمباهوأ

 ،أو يؽـقف ،يسؿقفوا ؾمؿعف ثً يقمـ ؿمقخ طمدأن يروي وأما ذم اًمشققخ، وهق 

)سمف( ف سمام ٓ ُيعرفصػأو ي ،أو يـسبف
 (3)

يمدقال ُيعدرف، وأمدره أظمدػ ًمؽدـ ومقدف   

(سمـسبصف)و شمضققع ًمؾؿروي قمـف
 (4)

 .شمققمػم ًمطريؼ معرومة طماًمف  

 . «يسؿعف» (طذم )  (1)

 .«حيسـ»( طذم ) (2)

 . «ؾمؿعت» ذم )خ(  (3)

 ًمقس ذم )خ( . (4)

 ( .طذم ) ًمقس (5)
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(احلامؾ)واًمؽراهة سمحسب اًمغرض  

 (0)
وايدة قمـدف أن يؽقن يمثػم اًمر ، كحق 

ب اإليمثار مـ واطمد قمغم صقرة واطمدة، وىمدد حيؿؾدف قمؾقدف يمدقن ؿمدقخف ومال حي

(هَمػمر ؾِمَؿصفُ )اًمذي 
 (1)

 أو همػم ذًمؽ.،أو أصغر مـف  ،همػم صمؼة  

 [املضطرب]
ت(اظمصؾػ)اعمضطرب: ما 

 (2)
ت(اظمصؾػد)اًمرواية ومقدف، ومدام   

 (3)
اًمروايصدان إن  

راوهيدا أطمػدظ أو أيمثدر شمرضمحت إطمدامها قمغم إظمرى سمقضمف، كحدق أن يؽدقن 

(طمقـ دذ)وماحلؽؿ ًمؾدراضمح ومدال يؽدقن  ،روي قمـفصحبف ًمؾؿ
(4)

 وإٓ ،امضدطرسمً   

 ومؿضطرب.

 .«احلاصؾ»( طذم )  (1)

 . «ؾمؿعف» (طذم ) (2)

 .«اظمصؾػ»ذم )خ(   (3)

 .«اظمصؾػ»ذم )خ(   (4)

 ًمقس ذم )خ( . (5)
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 ]املقهىب[
ًمقصػم سمدذًمؽ  :عؾ قمـ كاومعاعمؼؾقب: هق كحق طمديث مشفقر قمـ ؾمامل، ضُم 

ن اًمشدققخ إيداه اًمبخاري طملم ىمددم سمغدداد وامصحدوطمديث ا ،همريبًا مرهمقسمًا ومقف

)سمؼؾب(
(0)

رةإؾماكقد مشفق
 (1)

. 

 .ًمقس ذم )خ( (1)

( 63-62روى هذه اًمؼصة اسمـ قمدي ذم أؾمامل مـ روى قمـفؿ اًمبخاري )صصحقحة،   (2)

ذم ؾمػم أقمالم  وىمد ذيمر ,ا اًمذهبل ـمرىًما (21-2/27واخلطقب ذم شماريخ سمغداد )

 .(412-12/477اًمـبالء)
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 [املىضىع]
ما كصر إئؿدة قمدغم ِصدحصف،  :وهق ،اعمقضقع: اخلؼم إما أن جيب شمصديؼف

 ف، أو يصقىمدػ ومقدف ٓطمصامًمدمدا كصدقا قمدغم وضدعف :وهدق ،جيب شمؽذيبفوإما أن 

اًمصدق واًمؽذب يمسائر إظمبار، وٓ حيؾ رواية اعمقضدقع ًمؾعدامل سمحاًمدف ذم أي 

 ا سمبقان اًمقضع.يمان إٓ مؼروكً  معـًك 

(ريمايمة إًمػاظسم)أو  ،سمنىمرار واضعف عَرُف ويُ 
 (0)

ف قمغم همؾط يمام قأو سماًمقىم ،

مدـ يمثدرت صدالشمف سماًمؾقدؾ طمسدـ »  :اًمزاهد ذم طمدديثوىمع ًمثاسمت سمـ مقؾمك 

«ف سماًمـفارفضمو
(1)

وىمقؾ يمان ؿمقخ حيدث ذم مجاقمة ومدظمؾ رضمدؾ طمسدـ اًمقضمدف  ،

(ؿمقخ)ومؼال 
 (2)

مـ احلدديث ومقىمع ًمثاسمت أكف  (اًمخ ذم أصمـاء طمديثف: )مـ يمثرت .. 

 .ومرواه

)ًمؾحددديث(واًمقاضدعقن 
 (3)

أصدـاف، وأقمظؿفددؿ رضرًا مدـ اكصسددب إمم  

 .اًمزهد ومقضع اطمصساسماً 

 ووضعت اًمزكادىمة أيضًا مجاًل.

 .واحلؿد هلل ،وحمق قمارها ،ػ قمقارهات ضمفاسمذة احلديث سمؽشهنضصمؿ 

 .«ريمايمة أًمػاظ»ذم )خ(  (1)

 (.1333رواه اسمـ ماضمف سمرىمؿ ) (2)

 .«اًمشقخ»ذم )ط(   (3)

 .ًمقس ذم )خ( (4)
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قدةموىمد ذهبت اًمؽرا

 (0)
اعمبصدقمدة إمم ضمدقاز وضدع احلدديث ذم  واًمطائػدة  

 .ًمؽمهقباًمؽمهمقب وا

أيب مريؿ أكف ىمقؾ ًمف: مـ أيـ ًمؽ قمـ  أيب قمصؿة كقح سمـومـف ما روي قمـ  

ذم ومضائؾ اًمؼرآن ؾمقرة ؾمقرة ومؼدال:  ريض اهلل شمعامم قمـف قمؽرمة قمـ اسمـ قمباس

)قمـ(أقمرضقا إه رأيت اًمـاس ىمد 
 (1)

)رمحدف  واؿمدصغؾقا سمػؼدف أيب طمـقػدة اًمؼرآن

اهلل(
 (2)

إطماديث طمسبة هذه اق، ومقضعُت ، ومغازي حمؿد سمـ إؾمح
(3)

. 

شمعامم، ومما اهلل ىمد أظمطل اعمػرسون ذم إيداقمفا ذم شمػاؾمػمهؿ إٓ مـ قمصؿف و

)َوَمـداَة اًمثاًمَِثدَة قمؾقدف وؾمدؾؿ طمدلم ىمدرأ:  شمعدامماهلل أودقمقا ومقفا: أكف ىمدال صدغم 

ـر ًَمؽُمدَمك(.شمِؾَؽ اًمَغراكقُؼ اًمُعغم َوإِ إظُمرى( )  نر ؿَمػاقَمَصُف

 اًمف ذم سماب ؾمجدة اًمصالوة.ؿمبعـا اًمؼقل ذم إسمطأىمد و

ىمدال اإلمدام اًمدذهبل ذم ؾمدػم أقمدالم ـمائػة مـ أهؾ اًمبدع يـصسدبقن إمم حمؿدد سمدـ يمدرام، ىمدال  (1)

 (: 524-11/523اًمـبالء)

يدروي اًمقاهقدات يمدام ىمدال اسمدـ  يمان ،اقماسمدً  ،اؿمقخ اًمؽرامقة يمان زاهدً  ، اعمبصدعسمـ يمرام اًمسجسصاه حمؿد

واسمدـ متدقؿ  ،صمؿ ضماًمس ااقيبداري ،ومـ إطماديث أوهاها ،هاأل طمصك اًمصؼط مـ اعمذاهب أردذِ ظُم : طمبان

ويماكدت اًمؽرامقدة يمثدػميـ  ،اًمصؼشدػ قمدـ أمحدد سمدـ طمدرب وأظمدذ ،وًمعؾفام ىمد وضعا م ة أًمػ طمدديث

 اهد  سمصرف . (255ت  )   .ا وشمالؿمقا كعقذ سماهلل مـ إهقاءؿ شمصاكقػ صمؿ ىمؾقو, ،سمخراؾمان

 .ًمقس ذم )خ( (2)

 .ًمقس ذم )خ( (3)

 .(1/41( واسمـ ااقزي ذم اعمقضققمات)48رواه احلايمؿ ذم اعمدظمؾ إمم اإليمؾقؾ )ص (4)
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حديث فاعرضوه عذ عـي إذا روي »ويمذا ما أورده إصقًمققن مـ ىمقًمف: 

«فردوهتعاىل، فنن وافؼه فاقبؾوه وإن خالػه اهلل كتاب 
 (0)

. 

ىمال اخلطايب
 (1)

 .وضعصف اًمزكادىمة :

)قد(إين »: ويدومعف
 (2)

(الؽتاب)أوتقت  
(3)

«وما يعدله 
 

أوتقـت »ويدروى:  ، 

«ؾه معهالؽتاب ومث
 (4)

. 

مـ مل يثبت ومقف يشء، وهذا احلديث  (:2/569مقضقع، ىمال اًمعجؾقه ذم يمشػ اخلػا ) (1)

 أوضع اعمقضققمات: سمؾ صح ظمالومف...إًمخ.

  (.4/276معامل اًمســ ) (2)

 .ًمقس ذم )خ( (3)

 .ذم )اًمؽصاسمة( (4)

 صحقح ، ضماء مـ طمديث اعمؼدام سمـ معدي يمرب اًمؽـدي. (5)

(، واًمطؼماه 2664(، واًمؽممذي سمرىمؿ )4674(، وأسمق داود )132و131-4/137رواه أمحد ) 

(، 1948و 1881و 1761« )مسـد اًمشامقلم» (، وذم677-27/668« )اًمؽبػم»ذم 

(، 12رىمؿ)« اإلطمسان»(، واسمـ طمبان يمام ذم 4/279« )يح معاه أصمار»واًمطحاوي ذم 

(، وأضمري 6/549(، واًمدٓئؾ )9/332« )اًمســ»(، واًمبقفؼل ذم 4/287واًمدارىمطـل )

 (، قمـ اعمؼدام سمـ معدي يمرب اًمؽـدي. 97سمرىمؿ )« اًمنميعة»ذم 

 ح.وهق طمديث صحق

(، واسمـ 2663(، واًمؽممذي )4675(، وأسمقداود )17و6/8وضماء قمـ أيب راومع، رواه أمحد )

(، 8839« )إوؾمط»(، و936-934/رىمؿ 1« )اًمؽبػم»(، واًمطؼماه ذم 13ماضمف )

« اًمســ»(، واًمبقفؼل ذم 1/178« )اعمسصدرك»(، واحلايمؿ ذم 94« )اًمنميعة»وأضمري ذم 

 (. 4/279« )أصمار يح معاه»(، واًمطحاوي ذم 7/76)

  وهق صحقح.
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 .وىمد صـرػ اسمـ ااقزي ذم اعمقضققمات جمؾدات

ىمال اسمـ اًمصالح 
 (0)

(اًمضدعقػة)مـ إطماديدث  ا: أودع ومقفا يمثػمً 
(1)

ممدا ٓ  

 وطمؼفا أن شمذيمر ذم إطماديث اًمضعقػة. ،دًمقؾ قمغم وضعف

وًمؾشقخ احلسـ سمـ حمؿد اًمصغاه
(2)

 .«اًمدر اعمؾصؼط ذم شمبلم اًمغؾط» 

 (.89)صقمؾقم احلديث  (1)

 .«اعمقضققمة»ذم )ط(  (2)

ؿري اًمع د سمـ احلسـ سمـ طمقدر اًمؼريش اًمعدويهق اإلمام اًمعالمة أسمق اًمػضائؾ احلسـ سمـ حمؿ (3)

 (.657( وشمقذم ؾمـة )577، وًمد ؾمـة )اًمصغاه إصؾ ا,ـدي اًمؾفقري

 (.284-23/282شمرمجصف ذم  ؾمػم أقمالم اًمـبالء )
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 (0)نيانثاب انثا

 اجلرح وانتعديم يف
ز  )ذًمؽ(وضُمق 

 (1)
 .وضعقػفصقاكة ًمؾنميعة وهبام يصؿقز صحقح احلديث 

ىمد أظمطدل همدػم واطمدد ذم دمدرحيفؿ سمدام ٓ و ،ؾؿصؽؾؿ اًمصثبت ومقفامًمومقجب  

 وومقف ومصالن. ،جيرح

 .«اًمباب اًمثاًمث»ذم )خ(   (1)

 ًمقس ذم )خ(. (2)
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(الػصل)
 (0)

 :يف العدالة والضبط:إول 

باب اًمػسؼ وظمقارم اًمعداًمة: أن يؽقن اًمراوي سماًمغًا مسؾاًم قماىماًل، ؾمؾقاًم مـ أؾم

 اعمروءة.

(مصقؼظاً )واًمضبط: أن يؽقن 
(1)

طماومظًا همػم مغػؾ وٓ ؾماه، وٓ ؿماك ذم طماًمصل  

ث  ؾ وإداء، ومنن طمدر ث قمـ يمصاسمف ماًمصحؿ  ـ طمػظف يـبغل يمقكف طماومظًا، وإن طمدر

ث سماعمعـك يـبغل أن يؽقن قما سمام خيصؾ  سمف  روًمايـبغل أن يؽقن ضاسمطًا ًمف، وإن طمدر

 .اعمعـك

 (ةراًمذيمق)شؽمط يوٓ  
(2)

(همريبف)وٓ احلرية وٓ اًمعؾؿ سمػؼفف و ،
(3)

 ٓاًمبر، و ٓ، و
 .اًمعدد

اًمعداًمة سمصـصقص قمدًملم قمؾقفا عرفيو
(4)

 .ةضاػأو سمآؾمص ،

 ًمقس ذم )ط(. (1)

 .«مسصقؼًضا»ذم )خ(  (2)

 .«اًمذيمقة»ذم )خ(  (3)

 «قمرسمقصف»ذم )ط( 

ٓ ُيشؽمط شمـصقص قمدًملم قمؾقفا، سمؾ يؽػل واطمد معصؼم، واؿمؽماط اًمعدًملم سمـاء قمغم اًمصسقية (5)

 سملم اًمشفادة واًمرواية، وسمقـفام ومروق.

 (.97 -95( و صمؿرات اًمـظر )ص 98راضمع اًمؽػاية )ص  
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صف سمروايات اًمثؼات اعمعرووملم سماًمضبط، ومنن واومؼفؿ ويعرف اًمضبط سملن يعصؼم رواي 

 ًا صمبصًا.هماًمبًا، ويماكت خماًمػصف كادرة قمرف يمقكف ضاسمط

(الػصل)
 (0)

 :الثاين  

سماًمـقم، أو آؿمصغال، أو و ،ذم اًمسامع واإلؾمامع ساهؾصقُمِرَف سماًمؼبؾ رواية مـ شموٓ 

ح، أو َيؽُثُر ؾمفقه إذا مل حيدث مـ أصؾ مصحح، أو يمثرت  ث ٓ مـ أصؾ مصحر حُيَد 

اًمشقاذ واعمـايمػم ذم طمديثف، ومـ همؾط ذم طمديثف وَمبلمر ًمف اًمغؾط وأرص ومؾؿ يرضمع ىمقؾ: 

 .قمداًمصف سؼطي

ىمال اسمـ اًمصالح 
(1)

وضمدف  إذا يمان قمغم وضمف اًمعـاد، وأما إذا يمان قمدغم هذا:

(اًمصـؼػم)
 (2)

 ذم اًمبحث ومال. 

(شمددذيقٌؾ )
 (3)

ذم هددذه إقمصددار قمددـ جمؿددقع اًمنمددوط  اًمـدداس : أقمددَرَض 

 ومـ ضبطف سمقضمقد ؾمدامقمف ،اعمذيمقرة، وايمصػقا مـ قمداًمة اًمراوي سمؽقكف مسصقراً 

)سمف( مقصمققمثبصًا سمخطٍّ 
(4)

ؾ ؿمدقخف، وذًمدؽ ٕن أصؾ مقاومؼ ٕص وايصف مـر، و

 ًمقس ذم )ط(. (1)

 (.178قمؾقم احلديث )ص (2)

 .«اًمصؼصػم»ذم )ط(  (3)

 .«شمذًمقؾ»ذم )ط(  (4)

 .ًمقس ذم )خ( (5)
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عدت ذم يمصدب أئؿدة احلدديث، ومدال مها ىمدد مجاحلديث اًمصحقح و احلسـ وهمػم

يددذهب يشء مـددف قمددـ مجددقعفؿ، واًمؼصددد سماًمسددامع سمؼدداء اًمسؾسددؾة ذم اإلؾمددـاد 

 اعمخصقص هبذه إمة.
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 انثاب انثانث

م احلديث 
ُّ
م

َ
ح

َ
 يف ت

ؾمالم، ويمذا ىمبؾ اًمبؾقغ، ومنن احلسـ واحلُسلم واسمدـ يصح  اًمصحؿؾ ىمبؾ اإل

(احلدديث) قؿؾدقاأمجعدلم  قمدـفؿ شمعدامماهلل قمباس واسمدـ اًمدزسمػم ريض 
 (0)

ىمبدؾ  

سؿعقن اًمصبقان، واظمُصؾَِػ ذم اًمزمـ اًمدذي يصدح ومقدف ل اًمـاس يُ ااًمبؾقغ، ومل يز

 .اًمسامع مـ اًمصبل

، وىمقؾ يعصؼم يمؾ صغػم سمحاًمدف، ومدنذا ومفدؿ اخلطداب ورد ىمقؾ مخس ؾمـلم 

حـا  ان دون مخس وإٓ مل يصح.وإن يم ،ؾمامقمف ااقاب صحر

 ًمصحؿؾ احلديث ـمرق: و

 ول: السامع من لػظ الشقخ.إ

 الثاين: الؼراءة عؾقه.

 الثالث: اإلجازة: وهلا أكواع:

: يملضمزشمؽ إضم - 1  يمصاب اًمبخاري، أو أضمزت ومالكدًا مجقدع ازة ُمَعلمر عمَُعلمر

 ما اؿمصؿؾ قمؾقف ومفرؾمصل.

 و مرويايت.يملضمزشمؽ مسؿققمايت  ،لمإضمازة معلم ذم همػم معو -2

 .أو عمـ أدرك زماهيملضمزت اعمسؾلم  اًمعؿقمإضمازة و -3

 .ًمقس ذم )ط(  (1)



 45 ذم أصقل احلديثخصر اعم 

 
 واًمصحقح ضمقاز اًمرواية هبذه إىمسام.

وإضمازة اعمعدوم: يملضمزت عمـ يقًمد ًمػالن، واًمصحقح اعمـع، وًمق ىمدال:  -4

 ًمعؼبؽ ضماز يماًمقىمػ. وأأو ًمؽ  ،عمـ يقًمد ًمفوًمػالن 

اإلضمازة ًمؾطػؾ اًمذي مل يؿقز صحقحة، ٕهنا إسماطمة ًمؾرواية واإلسماطمة و -5

 صح ًمؾعاىمؾ وهمػمه.ي

 ضمازة اعمُجاز: يملضمزت ًمؽ ما أضمقز زم.وإ -6

، ٕهندا شمقؾمدع  سصحب اإلضمازة إذا يمان اعمجقز واعمجاز ًمف مـ أهؾ اًمعؾؿيو

 حيصاج إًمقف أهؾ اًمعؾؿ.

 ويـبغل ًمؾؿجقز سماًمؽصاسمة أن يصؾػظ هبا ومنن اىمصر قمغم اًمؽصاسمة صحت. 

 :ادـاولة :الرابع

أصدؾ ؾمدامقمف أو وذًمؽ سمدلن يددومع إًمقدف  ،ؼرن سماإلضمازةصوأقمالها ما ي  -1

صمؿ  ،وروايصل قمـ ومالن أضمزت ًمؽ روايصف أو يؼقل هذا ؾمامقملمؼاسماًل سمف، و ومرقماً 

 يبؼقف ذم يده متؾقؽًا أو إمم أن يـسخف.

صمدؿ  ،قمف ومقصلمؾف وهق قمارف مصقؼظومـفا: أن يـاول اًمطاًمب اًمشقخ ؾمام -2

 .قمرض اعمـاوًمةل وؾمؿ قمـل،ـاوًمف اًمطاًمب ويؼقل: هق طمديثل أو ؾمامقمل وماروي

 و,ا أىمسام أظمر. 

 

 



ل احلديث ؿُّ ي  46 يف حتي

 
 اخلامس: ادؽاتبة:

ؽصبف ًمدف، وهدل نذن يًمغائب أو طمارض سمخطف أو سم مسؿققمفوهل أن يؽصب 

إما مؼؽمكة سماإلضمازة يملن يؽصب: أضمزت ًمؽ، أو جمردة قمـفا، واًمصدحقح ضمدقاز 

 اًمرواية قمغم اًمصؼديريـ.

 السادس: اإلعالم: 

 :أن يؼدقل وهق أن يعؾؿ اًمشقخ اًمطاًمب أن هذا اًمؽصداب روايصدف مدـ همدػم

قز روايصف ٓطمصامل أن يؽقن اًمشقخ ىمدد قمدرف ومقدف جيصح أكف ٓ اروه قمـل، وإ

، )ومال يمذن ًمف(ظمؾاًل 
(0)

. 

 جادة:السابع: الو

)ؿمقخ ومقدف أطماديدث  وضمد جيد : مقًمد، وهق أن يؼػ قمغم يمصاب سمخط ـْ مِ  

و ذم يمصاب ومالن أ، وضمدت أو ىمرأت سمخط ومالن ًمف رواية ومقفا ومؾف أن يؼقل: سًمق

ف(سمخط
 (1)

 .طمدصمـا ومالن، ويسقق سماىمل اإلؾمـاد واعمصـ:

وىمد اؾمصؿر قمؾقف اًمعؿؾ ىمدياًم وطمديثًا، وهق مـ سماب اعمرؾمؾ، وومقدف ؿمدقب 

 .آشمصال مـ

 .ًمقس ذم )خ(  (1)

 .ًمقس ذم )خ(  (2)
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:وىمقؾ ؼاًمقا: ٓ طمجة إٓ ومقام رواه طمػظًا،ومواقمؾؿ أن ىمقمًا ؿمددوا  

(0)
جيقز  

روايدة مدـ قز اًمجيدوىماًمقا: مـ يمصاسمف إٓ إذا يمان ظمرج مـ يده، وشمساهؾ آظمرون 

 كسخ همػم مؼاسمؾة سملصق,ا.

ِؾ واًمضبط واعمؼاسمؾة سمدام شمؼددم ضمدازت اًمروايدة  واحلؼ  أكف إذا ىمام ذم اًمصحؿ 

إذا  مـ اًمصغقػم وٓ ؾمقام اًمغاًمب ؾمالمصف)هماب قمـف اًمؽصاب إذا يمان  نـف، ويمذا إم

(يمان
 (1)

 هماًمبًا. هٓ خيػك قمؾقف شمغقػم ـمم

 . «ٓ»ذم )ط( زيادة   (1)

 .ًمقس ذم )ط(  (2)
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 انثاب انراتع

 يف أمساء انرجال
قمؾقددف وؾمددؾؿ، وىمددال شمعددامم اهلل مسددؾؿ رأى اًمـبددل صددغم يمددؾ : اًمصددحايب

 إصقًمققن: مـ ـماًمت جماًمسصف.

 .واًمصاسمعل: يمؾ مسؾؿ صحب صحاسمقًا، وىمقؾ مـ ًمؼقف وهق إفمفر

واًمبحث قمـ شمػاصدقؾ إؾمدامء واًمؽـدك وإًمؼداب واعمراشمدب ذم اًمعؾدؿ  

 شمطقيؾ.اعمرشمبصلم وما سمعدمها يػيض إمم واًمقرع ,اشملم 

(رمحة اهلل شمعامم قمؾقف) شمقذم ماًمؽ
 (0)

ووًمد   ،لم ومائةصسماعمديـة ؾمـة شمسع وؾم 

 .ؾمـة صمالث أو إطمدى أو أرسمع أو ؾمبع وشمسعلم

ويمدان اسمدـ  ،سمبغدداد ؾمدـة مخسدلم ومائدة رمحة اهلل شمعامم قمؾقدف وأسمق طمـقػة 

 ؾمبعلم.

(رمحة اهلل شمعامم قمؾقف) واًمشاومعل
 (1)

ووًمدد ؾمدـة  ،سمؿر ؾمـة أرسمع ومدائصلم 

 .مخسلم ومائة

 ،سمبغداد ؾمـة إطمدى وأرسمعدلم ومدائصلمرمحة اهلل شمعامم قمؾقف  محد سمـ طمـبؾأو

 ووًمد أرسمع وؾمصلم ومائة.

 .ًمقس ذم )ط(  (1)

 .ًمقس ذم )ط(  (2)
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أرسمدع يقم ااؿعة ًمدثالث قمنمدة ظمؾدت مدـ ؿمدقال ؾمدـة وًمد واًمبخاري 

)ظمرشمـؽ( فصسمؼرياًمػطر ؾمـة ؾمت ومخسلم ومائصلم ومات ًمقؾة  ،ومائة علمشمسو
(0)

 

 مـ سمخارى.

)مات( ومسؾؿ 
 (1)

اسمدـ مخدس   ، وهق ـة إطمدى وؾمصلم ومائصلمـقساسمقر ؾمسم 

 .ومخسلم

(سعلمشمو عسشم)وأسمق داود سماًمبرة ؾمـة  
 (2)

 .ومائصلم

)سمؽممذ(واًمؽممذي   
 (3)

 .ؾمـة شمسع وؾمبعلم ومائصلم

 .واًمـسائل ؾمـة صمالث وصمالصمامئة

ووًمدد هبدا ؾمدـة ؾمدت ، واًمدارىمطـل سمبغداد ؾمـة مخس وصمامكدلم وصمالصمامئدة 

 وصمالصمامئة.

ا ؾمدـة إطمددى وقمنمديـ هبدووًمد  ،رسمعامئةأقر ؾمـة مخس وواحلايمؿ سمـقساسم 

 .وصمالصمامئة

 .ًمقس ذم )خ(  (1)

 .ًمقس ذم )خ(  (2)

( شمرمجصف ذم ؾمػم أقمالم اًمـبالء 275، ويماكت ووماشمف ؾمـة )«ؾمبع وؾمبعلم»ذم )ط(  (3)

(13/273-221). 

 .ًمقس ذم )خ(  (4)
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(أرسمع وصمالصملم)واًمبقفؼل وًمد ؾمـة  

 (0)
ومات سمـقساسمقر ؾمـة صمدامن  ،وصمالصمامئة 

 .ومخسلم وأرسمعامئة

ًمدف وًمقاًمديدف وأطمسدـ  شمؿ اًمؽصاب سمعقن اهلل اعمؾؽ اًمقهاب همػر اهلل شمعامم)

(1118إًمقفام وإًمقف، ؾمـة 
(1)

. 

 . «إطمدى وصمامه»ذم )ط(   (1)

 . اهد.« قمؾقف متت اًمرؾماًمة اًمنميػة اعمـسقسمة إمم مقٓكا اًمسقد اًمػاضؾ رمحة اهلل»ذم )ط(  (2)

ذي احلجة صمامكقة وقمنميـ عؾقؼ قمؾقف ذم )اًمثاه قمنم مـ ؿمفر ويمان اًمػراغ مـ قؼقؼف واًمص

 . اج، وهلل احلؿد واعمـةوأرسمعامئة( سمدار احلديث سمدم
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