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 يمؾؿة اعمؽمضمؿ

احلؿد هلل رب اًمعاعملم، لاًمعاىمبة ًمؾؿتؼلم، لقمغم آخف لأصحاسمف 

 لشماسمعقفؿ لمـ شمبعفؿ سمنطمساق إمم يقف اًمديـ.

  أما سمعد:

مجقع ومنق مـ قمظقؿ مــ اهلل قمغم ؿمبف اًمؼارة اهلـدية ظماصة، لقمغم 

اًمعامل قمامة أق ىمقض اهلل ّهاًمقفا كقاسمغ أومذاذا مـ اًمعؾامء مـ اهلـد، طمؼا 

إهنؿ ىمامقا طمؼ ىمقاف سمنىمامة اًمديـ، لاًمذلد قمـ طمقاوف لطمرمف سمام ُ مثقؾ 

ًمف، أقمـل هبؿ اًمسالًمة اًمطقبة اًمتل أصؾفا صماسمت لومرقمفا ذم اًمسامء، اًمذيـ 

 .يؿثؾقق أهؾ اًمسـة لاجلامقمة ذم هذك اًمديار

ؿ طمجة اهلل قمغم اًمعاعملم اإلماف اًمػذ اًمـاسمغ طمجة اإلؾمالف ومؿـف

حمؿد ىماؾمؿ اًمـاكقشمقن، لمـفؿ ومؼقف زماكف للطمقد قمٍمك اإلماف رؿمقد 

أمحد اًمؽـؽقهل، لمـفؿ اعمجاهد اًمؽبػم لاًمبطؾ اًمعظقؿ ؿمقخ اهلـد حمؿقد 

طمسـ اًمديقسمـدن، لمـفؿ جمدد اًمديـ طمؽقؿ اإلؾمالف لاعمسؾؿلم اإلماف 
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فاكقن، لمـفؿ اعمجاهد اًمعظقؿ اًمصادع سماحلؼ ؿمقخ أذؽ قمكم اًمت

اإلؾمالف اًمسقد طمسلم أمحد اعمدين، لمـفؿ متؽؾؿ اإلؾمالف اًمـاـمؼ سمؾساق 

اًمـاكقشمقن ؿمقخ اإلؾمالف ؿمبػم أمحد اًمعثامين، لمـفؿ طمجة اهلل ذم اّرض 

آية اهلل ذم احلػظ لاًمذيماء، أملم قمؾقف ؾمؾػ اّمة إماف اًمعٍم اًمشقخ 

ًمؽشؿػمن، ل...ل...ل... لهمػمهؿ اًمذيـ ُ أيماد اًمسقد أنقر ؿماك ا

 أطمصقفؿ.

إق همُء اّومذاذ لمـ طمذا طمذلهؿ مـ شمالمقذهؿ لاعمـتسبلم 

إًمقفؿ ىمد لومؼفؿ اهلل شمعامم خلدمة هذا اًمديـ مـ مجقع كقاطمقف: إهنؿ أتقا 

سماًمعؼقدة اًمصاومقة لمل خياًمػقا مـفج أهؾ اًمسـة لاجلامقمة ذم شمقطمقد اهلل 

شمف ىمقد ؿمعرة، لسمقـقا مؼاف اًمـبقة لاًمرؾماًمة دلق أن لإصمبات ذاشمف لصػا

إومراط أل شمػريط، لقمبدلا اهلل خمؾصلم ًمف اًمديـ، لضماهدلا ذم اهلل طمؼ 

ضمفادك، ومًفؿ طمؼا رهباق اًمؾقؾ لومرؾماق اًمـفار، لدمؾت مقزهتؿ ذم 

معامالت اًمـاس لقمنمهتؿ، لمتقزلا سمؿؽاكتفؿ اًمعظقؿة ذم اإلطمساق 

ىمقا ذم ذًمؽ سملم اًمؼنم لاًمؾب، وملظمذلا لاًمسؾقؿ لشمزيمقة اًمـػقس، لومر

سماًمؾب لهجرلا اًمؼنم لاًمزلائد. لمـ أراد اًمتػصقؾ ومؾػمضمع إمم يمتاب 

شمرمجاق همُء اًمعؾامء اًمـاـمؼ سمؾساهنؿ: طمؽقؿ اإلؾمالف اًمعامل اعمصؾح 

اًمؽبػم اًمشقخ حمؿد ـمقب اعمدير اّؾمبؼ ّزهر اهلـد ضمامعة دار اًمعؾقف 

ك : ديقسمـد، ـمقَّب اهلل صمراك لضمعؾ ا قمؾامء ديقسمـد ادماهفؿ اًمديـل »جلـة مثقا

 ش.لمزاضمفؿ اعمذهبل



 7  يمؾؿة اعمؽمضمؿ

ىمد أقمطت اّمة متؽؾؿلم، مػنيـ، حمدصملم، ش مدرؾمة ديقسمـد»إق 

ومؼفاء، ىمضاة، زهادا، آمريـ سماعمعرلؽ، كاهلم قمـ اعمـؽر، كظارا، 

أصقًمقلم، ًمغقيلم، مبؾغلم، جماهديـ سمؽؾ مـ اًمسقػ لاًمؾساق، ؾماؾمة، 

ع مقاديـ احلقاة. إهنؿ طمؼا قمبارة قمـ اًمطائػة اًمتل قمؼم صمقارا، ىمادة ذم مجق

ُ شمزاـ ـمائػة مـ أمتل »قمـفؿ اًمرؾمقـ صغم اهلل قمؾقف لؾمؾؿ سمؼقًمف: 

 ش.فماهريـ قمغم احلؼ 

لإق مما ىمامقا سماخلدمة ظمدمة اًمتصـقػ لاًمتلخقػ لاًمتحؼقؼ 

لاًمؽتاسمة ذم ؿمتك اعمقاوقع اًمتل مست طماضمة اّمة إًمقفا: ومؼد أثرلا سمذًمؽ 

تبة اإلؾمالمقة اهلـدية سمؽؿ هائؾ مـ اًمؽتب اًمعظقؿة ذم اًمعؼقدة، اعمؽ

لاًمتػسػم، لاحلديث، لاًمػؼف لاّصقـ، لهمػم ذًمؽ مـ اًمػـقق اّظمرم، 

وملصبحت سمذًمؽ اعمؽتبة اهلـدية أيمؼم مؽتبة إؾمالمقة ذم اًمؼرلق اعمتلظمرة، 

ليماق أيمثر هذك اّقمامـ اًمعؾؿقة لاًمؽمسمقية سماًمؾغات اعمحؾقة اًمرائجة 

سائدة ذم اًمبالد، يمام يماق ؿمطر يمبػم مـفا سماًمعرسمقة اًمػصحك اًمتل ُ لاًم

شمشقهبا اًمؾفجات اًمعامقة. ليماق ذًمؽ شمقسػماه مـفؿ قمغم أهازم اًمبالد 

 اًمـاـمؼلم سمتؾؽ اًمؾغات ذم ومفؿ اًمنميعة لكنم اًمعؾقف اإلؾمالمقة.

لىمد يماق هلذك اجلفقد اًمعؾؿقة لاًمؽتب اعمصـػة أثر سماًمغ ذم كنم 

مقة، لشمؽقيـ اعمجتؿع اهلـدن قمغم اًمعؼقدة لاًمديـ، لشمرسمقة اًمعؾقف اإلؾمال

اّضمقاـ قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة لمؼتضقاهتا. ومفل متتؾؽ ذم ـمقاهتا ذظمائر 

ىمقؿة، لظمزاكات ضمقدة ما حيتاج اًمـاـمؼقق سماًمضاد أق يتعرومقا قمؾقفا 

ليستػقدلا مـ هذا اعمـفؾ اًمثاين، لاًمذن يماق قمـ إصمر قمالىمة لـمقدة لىمدرة 
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هلؿ قمغم اًمعرسمقة لمعرومة ضمقدة ًمؾعؾقف اإلؾمالمقة قمغم يمثرة ؿمعبفا  سماًمغة

لأنقاقمفا، لهمػمة لمحاس ذم اًمدوماع قمـفا لاًمؼقاف سمـنمها. لًمق شمصديـا 

ُؾمتعراض ما ىماف سمف همُء اًمعباىمرة مـ ظمدمة هذا اًمديـ مـ هذك اجلفة 

 ًمؽاق قمؿال يمبػما ُ حيقط سمف إُ جمؿع قمؾؿل ضماد.

ب اًمتل صـػت ًمتعؾقؿ اعمبتدئلم ذم مصطؾح ليماق مـ سملم شمؾؽ اًمؽت

ظمػم »لهق  احلديث يمتقب صغػم: مجعت ومقف خمتارات مـ اعمصطؾحات،

اًمذن أخػف أطمد أقمالف اهلـد اعمشفقريـ ش اّصقـ ذم طمديث اًمرؾمقـ

اًمعالمة اعمحدث اًمػؼقف اًمشقخ ظمػم حمؿد اجلاًمـدهرن صمؿ اعمؾتاين ؼ رمحف 

 ـه. 3191لاعمتقرم ؾمـة ـه ؼ 3131اهلل شمعامم ؼ اعمقًمقد ؾمـة 

لقمغم اًمرهمؿ مـ صغر طمجؿ هذا اًمؽتقب، أصبح لاؾمطة اًمعؼد سملم 

اًمـاؿمئة لاعمبتدئلم ذم قمؾقف احلديث، ومفق اًمؽتقب اّلـ اًمذن يدرس 

لحيػظ اًمتالمقذ ذم اًمصػقؽ اُسمتدائقة، لهق ىمؾقؾ اًمصػحات يمثػم اعمعاين 

ئد، ليماق ممـ شمتؾؿذ قمغم هذا اًمؽتقب اًمصغػم رضما ـ يمبار مـ لاًمػقا

 اًمعؾامء لمشايخ اًمبالد، اًمذيـ هلؿ دلر ومعاـ ذم ظمدمة احلديث لقمؾقمف.

لىمد كاـ اًمؼبقـ ذم اّلؾماط اًمعؾؿقة  مـذ شملخقػف لفمفقرك إمم طمقز 

اًمـقر، ومقوع هذا اًمؽتقب اًمصغػم ذم اعمؼررات ًمؾؿـفج اًمدراد اًمرائج 

ـمقـ اًمبالد ذم مدارس اهلـد صمؿ سمايمستاق لضمامعاهتا اًمديـقة اًمقاىمعة ذم 

 لقمروفا.

لىمد يماق مـ ألـ مـ ألمم اًمتقضمف لاًمعـاية إًمقفا اًمعالمة اعمحدث  

اًمػؼقف، اّصقزم اًمـظار، اًمداقمقة، اعمصؾح اًمؽبػم، اًمشقخ أذؽ قمكم 
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ـه ، 3161اعمدقمق سمحؽقؿ اّمة، اعمتقرم ؾمـة -رمحف اهلل شمعامم  -اًمتفاكقن 

 شمرمجتف سماًمعرسمقة: ما -ليماق أطمد مسؽمؿمديف  -ومؼد يمتب إمم اعممًمػ  

ىمد ىمرر شمدريسف اًمققف ش ظمػم اّصقـ»أومقديمؿ قمؾامه سملق شملخقػؽؿ »

صباطماه ذم اعمـفج اًمدراد ًمديـا ذم )مدرؾمة إمداد اًمعؾقف اًمقاىمعة ذم 

َق( لىمد رشمبـا اجلدلـ اًمدراد مـ  َقي اًمزالية اإلمدادية سمؿديـة هتاكف هبي

ه ذم حترش . مشؽاة اعمصاسمقح»ضمديد، ومؼرركا شمدريسف ىمبؾ / مـ ؿمفر 31يرا

 اكتفك ]أذؽ اًمسقاكح، سماًمؾغة اّردية[شـه. 3139اعمحرف ،ؾمـة 

لىمد يماق هذا ذوماه قمظقامه ًمؾؿمًمػ لأطمد أؾمباب ىمبقـ اًمؽتقب 

ًمدم اًمعؾامء لاعمشايخ، لىمد ـمبع يمرات لمرات ذم اهلـد لسمايمستاق 

خف.   لاًمدلـ اعمجالرة، طمتك إكف ًمقصعب قمغم اًمعاد قمدُّ ـمبعاشمف لًكسي

ـه، اؾمتػاد اعممًمػ ذم مجعف مـ يمتب خمتؾػة 3133يماق شملخقػف قماف ل 

ًمإلماف لزم اهلل اًمدهؾقن، ش ما جيب طمػظف ًمؾـافمر»أخػت ذم اهلـد يمرؾماًمة 

ًمـجؾف اإلماف اًمشاك قمبد اًمعزيز اًمدهؾقن اعمتقرم ؾمـة ش اًمعجاًمة اًمـاومعة»ل 

ًمرومع ا»ًمؾؽمهتل، لشاًمقاكع اجلـل ذم أؾماكقد اًمشقخ قمبد اًمغـل»ـه ل3119

مـ ش اًمعرؽ اًمشذن»ل ًمإلماف اًمؾؽـقنش لاًمتؽؿقؾ ذم اجلرح لاًمتعديؾ

ًمؾشقخ حمؿد ؿماك، مـ قمؾامء شقمؿدة اّصقـ»أمازم اإلماف اًمؽشؿػمن، ل

ـمبؼات »ًمؾذهبل، لش مقزاق اُقمتداـ»دهكم، لهمػمها، يمام اؾمتػاد مـ 

 ا.ًمؾسبؽل  لهمػممهش اًمشاومعقة اًمؽؼمم

ؾغات اّظمرم يماًمػارؾمقة ليماق ّمهقتف اًمدراؾمقة شمرضمؿ إمم اًم

ًمف يمتقبات ليمتب ذم مصطؾح احلديث: شمقسػما قمغم  أجضاه،ل أخػت قمغم مـقا
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ومؿـفج هذا اًمؽتقب اًمصغػم هق يماق رائد ألئلؽ اعممًمػلم  اًمـاؿمئلم،

لاًمًؽتَّاب. لهؽذا ىمد أصبح هذا اجلزء اًمقضمقز اًمصغػم احلجؿ، اًمؽبػم 

 ذم جماـ قمؾقف اًمـػع: مرضمعا ًمتآخقػ اعممًمػلم، لحتؼقؼات اعمحؼؼلم

 احلديث، اًمذيـ ضماءلا ومقام سمعد.

ليماق سمًقدِّن أق أنؼؾف إمم اًمؾغة اًمعرسمقة: ًمؽل يتعرؽ اًمـاـمؼقق 

سماًمضاد قمغم هذا اًمؽتقب اًمؼقؿ قمامة، ليستػقدلا مـ معاكقف: لًمقستػقد سمف 

 ـمالب اًمؼسؿ اًمعريب ذم ضمامعاشمـا ظماصة.

ض إزمَّ شمدريس هذك اًمرؾماًمة اجلامعة  لمـ طمسـ طمظل أق ىمد وًمقِّ

احاشمعة سمؿعفد اًمؾغة اًمعرسمقة اًمتاسمع ًمؾجامعة اًمػارلىمقة ًمطالب اًمسـة اًمثاكقة 

: قماف  ـه، لحا يماق 3313-3311مـ اعمرطمؾة اًمعاًمقة، ذم اًمعاف اًمدرادِّ

اًمؽتاب سماًمؾغة اّردية، لإق ًمغة اًمتدريس ذم هذا اًمؼسؿ سماًمؾغة اًمعرسمقة، 

ؾمتفا سمنمح مـاؾمب أردت أق أنؼؾفا إمم اًمؾغة اًمعرسمقة، ومؽممجت فا لدرَّ

ًمؾؿبتدئلم، لحا يماكت اًمرؾماًمة اعمذيمقرة مقضمزة أؿمد اإلجياز: أردت أق 

أذطمفا سمٌمء مـ اًمتػصقؾ، يستػقد سمف مـ ينمع ذم هذا اًمػـ اًمنميػ، 

ومرأجت مـ اعمـاؾمب أق أقمؾؼ قمؾقفا مستؿدا مـ سمعض اًمؽتب اعمحررة، 

شمقسػم »ايت مـ يمتاب ومعؾؼت سمػضؾ اهلل شمعامم مؼتبسا ضًمؾَّ مادة شمعؾقؼ

ًمؾديمتقر اًمػاوؾ حمؿقد اًمطحاق طمػظف اهلل شمعامم، صمؿ ش مصطؾح احلديث

ًمؾشقخ اًمػاوؾ اًمديمتقر كقر ش مـفج اًمـؼد ذم قمؾقف احلديث»مـ يمتاب 

اًمديـ قمؽم طمػظف اهلل شمعامم، يمام اؾمتػدت ذم سمعض اعمقاوع مـ يمتاب 

عامم، لمـ ًمإلماف اسمـ اًمصالح رمحف اهلل شمشمعرومة أنقاع قمؾؿ احلديث»
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ًمشقخ ش اًمؽـز اعمتقارن مؼدمة لشمعؾقؼات قمغم ُمع اًمدرارن»يمتاب 

ألضمز اعمساًمؽ إمم »احلديث اًمعالمة حمؿد زيمريا اًمؽاكدهؾقن صاطمب 

، رمحف اهلل شمعامم. لأما مسائؾ اجلرح لاًمتعديؾ ومؿستؼاة مـ شمقـمن ماًمؽ

هلل ًمإلماف اًمؾؽـقن رمحف اش اًمرومع لاًمتؽؿقؾ ذم اجلرح لاًمتعديؾ»يمتاب 

 شمعامم. 

هذا، لإين مل أيمتب ؿمقئا ذم هذا اًمتعؾقؼ مـ ىمٌبيؾ كػز، سمؾ مجقع 

د اًمعؾؿقة مستػادة لملظمقذة مـ هذك اًمؽتب اعمذيمقرة، لحا يماق  اعمقا

أهمؾب اعمقاد مـ يمتاب اًمديمتقر اًمطحاق: مل أقمزها إًمقف ذم يمؾ مؽاق، كعؿ! 

أجضا، لًمؽـفا قمزلت إمم اعمصادر اّظمرم، لرسمام مل أنشط ًمؾعزل إمم ذًمؽ 

 ملظمقذة مـ هذك اًمؽتب اعمذيمقرة.

لأدقمق  شسمؾقغ احلمقـ مـ ظمػم اّصقـ»لؾمؿقت هذك اًمتعؾقؼات سمؼ 

اهلل ؾمبحاكف لشمعامم أق يؽتب ًمف اًمؼبقـ يمام يمتب ّصؾف، ليـػع سمف 

اًمطالب، لجيعؾف ذم مقزاق طمسـايت لطمسـات لاًمدٍن لأؾماشمذيت يقف 

اًمؼقامة. لاهلل اعمسئقـ أق يبؾغـا إمم احلمقـ سمحسـ اًمؼبقـ، لهق اعمقومؼ 

 ًمؾسداد لاًمصقاب، لإًمقف اعمرضمع لاحآب. 

ـػز، ل ًمؽـ ىماف سماًمتـسقؼ  قمزيزن صمؿ إق هذا اًمؽتاب صػػتف سم

، ومـٍسؼ اًمؽتاب ل ؿمؿس احلؼ ؾمؾٍ سمـ اًمػاوؾ قمطاء اهلل 
ٰ

ؿف اهلل شمعاًمی

 طًمٍؾة، ضمزاك اهلل ظمػماه لأيمرمف ذم اًمداريـ.
ٰ

 ضمعؾف ذم أهبی

لاًمشقخ ؿمبػم أمحد،  ،يمام أين أؿمؽر إظمقيت ذم اهلل اعمػتل مسقح اهلل

، اًمذيـ
ٰ

ؿمجعقين لاؾمتعدلا ًمطبعف  لاًمشقخ حمؿد زيمريا طمػظفؿ اهلل شمعاًمی
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ل أؿمؽر يمذًمؽ قمزيزن ش معفد قمثامق سمـ قمػاق ريض اهلل قمـف»مـ مؽتبة 

أنقس رؿمقد، اًمذن أقماكـل ذم سمعض حمؿد اًمغازم احلبقب ذم اهلل اًمشقخ 

 اعمفامت، ضمزی اهلل اجلؿقع أطمسـ ماجيزن سمف قمبادك اًمصاحللم.

ه إذ قمزمت قمؾی ـمبع اًمؽتاب لكنمك لشمؼديؿف إًمی اًمؼر اء لأظمػما

ء ل ظماصة اًمعؾامء مـفؿ أق يتحػقين سمام  ء: أرضمق مجقع اًمؼرا اّقمزا

أظمطلت ذم شمرمجة هذا اًمؽتاب لاًمتعؾقؼ قمؾقف، ومنكـل ُ أدقمل ذم ذًمؽ 

اًمعصؿة ل ُ اًمؽامـ، ومنق اًمؽامـ هلل لطمدك، لُقمصؿة إُ عمـ ظمصف 

اهلل سمذًمؽ مـ اّنبقاء لاًمرؾمؾ لاعمالئؽة، وملرضمقهؿ إحتاذم سملظمطائل 

 ـ إق ؿماء اهلل.ملضمقري

يمام أنـل أرضمقهؿ أق ُيضـقا سمحسـ شمقضمقفاهتؿ ل إرؿمادهؿ كحق 

ه  ما يـػع ـمالب احلديث ل قمؾقمف، ومنكـل أرطمب سمذًمؽ، لأيمقق مـتظرا

 ّرائفؿ اًمسديدة اًمـاومعة.

لحيسـ يب ىمبؾ اًمنملع ذم اًمؽتاب أق أؾمقؾ إًمقؽؿ مقضمز شمرمجة 

 ممًمػ هذك اًمرؾماًمة اعمباريمة.
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هق اإلماف اًمػؼقف اعمحدث اًمؽبػم اعمريب اعمصؾح اعمرؿمد اًمعظقؿ 

محفؿ ر اًمعالمة ظمػم حمؿد سمـ إهلل سمخش سمـ ظًمدا سمخش اجلاًمـدهرن

 اهلل شمعامم.

ذم مـزـ ظماًمف مقاق ؿماك حمؿد سمجاًمـدهر،  –رمحف اهلل شمعامم  –لًمد 

 ف.3895ـه، اعمقاومؼ 3131ـه أل 3131ذم 

اًمتحؼ سماًمًؽتَّاب لهق اسمـ ؾمبع ؾمـلم، لأظمذ اًمؼرآق اًمؽريؿ كظرا 

م أؾمتاذ آظمر، لأظمذ سمعض اًمؽتب  دي مـ اًمؼارئ احلاومظ سمػم حمؿد، لًمي

مـ ظماًمف مقاق ؿماك  تب اًمتاريخ، ليمً لهمػمها اُسمتدائقة مـ اًمرياوقات

 حمؿد.

ف اًمتحؼ 3915ـه اعمقاومؼ 3111لذم سمداية اًمعاف اًمدراد ذم ؿمقاـ 

مـ أقمامـ ضماًمـدهر، لسمؼل يدًرس ذم هذك ش كؽقدر»سماعمدرؾمة اًمرؿمقدية، سمؼ

س  3113اعمدرؾمة إمم ؿمعباق  ري ـه، لشمزلج مبؽرا ذم كػس اًمسـة، صمؿ دي

تبي ؼػم اهلل، يمً سماعمدرؾمة اًمصاسمرية ًمدم اًمشقخ ومضؾ أمحد، لاًمشقخ وم

تبي اعمـطؼ، لاًمػؾسػة، لاّدب اًمؼقاقمد مـ اًمـحق، لاًمٍمؽ، ليمً 

ـه، لاؾمتػاد سمعد ذًمؽ مـ اًمعامل 3118 – 3113اًمعريب. لذًمؽ ظمالـ 

اًمؽبػم اًمشقخ ؾمؾطاق أمحد لأظمذ مـف يمتبا خمتؾػة. صمؿ اًمتحؼ سمعًد سمؿدرؾمة 
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َفر»مـبع اًمعؾقف سمبؾدة  ، لأصقًمف، لأظمذ قمؾؿ اًمػؾؽ، لاًمػؼفش سًمؾيـَد ؿمي

لاعمـطؼ، لاًمػؾسػة، ًمدم اًمشقخ همالف كبل اًمنطمدن، لاًمشقخ يمريؿ 

 سمخش اًمبـجايب، لاًمشقخ حمل اًمديـ مدير اعمدرؾمة اعمذيمقرة.

، ذم قماف شسمياَكَس سمريكم»لأظمػما اًمتحؼ سمؿدرؾمة إؿماقمة اًمعؾقف سمبؾدة 

ـه، لمؽث هـاؿ أرسمع ؾمـقات، لشمؾؿذ ًمدم اًمعؾامء اّضمؾة 3111

أمثاـ: اًمشقخ حمؿد ياؾملم اًمنهـدن، لاًمشقخ قمبد لاًمشققخ اًمؽبار 

اًمرمحـ اًمسؾطاق سمقرن، لاًمشقخ ؾمؾطاق أمحد اًمبشالرن، لاًمشقخ 

 ؾمؾطاق أمحد اًمؼميؾقن، رمحفؿ اهلل شمعامم.

لخترج ذم يمتب احلديث ًمدم اًمشقخ حمؿد ياؾملم اًمنهـدن رمحف 

 ـه.3115اهلل شمعامم، لطماز ؿمفادة اًمتخرج،  لذًمؽ ذم ؿمعباق قماف 

ؾماه ذم كػس اعمدرؾمة 3115سمداية اًمعاف اًمدراد  لذم ـه قًملمِّ مدرِّ

 طمسب ألامر ؿمققظمف، لسمؼل هـاؿ قماما يمامال.

، لسمؼل ومقف يػقد شمـدن صادؾ يمـج»صمؿ اكتؼؾ ومضقؾتف إمم مدرؾمة 

ـه، لىمد ؿمغؾ ذم هذك اعمدرؾمة 3135ـه إمم 3116اًمطالب مـ قماف 

س هـاؿ مجقع اًمؽتب اعم ؼررة ذم خمتؾػ مـصب رئقس اعمدرؾملم، لدرَّ

 اًمػـقق.

ـٌصبي قمؿقد اًمتعؾقؿ سماعمدرؾمة اًمعرسمقة  صمؿ أمرك ؿمققظمف أق يتقمم مي

ومقض حمؿدن سمجاًمـدهر، وملدم ومريضتف ذم هذك اعمدرؾمة سمؽؾ ضمدارة، 

ـه، لسمعد ذًمؽ ىمدر اهلل أق شمـؼيض  3139ـه إمم 3135وماؿمتغؾ هـاؿ مـذ 

ف لمرسمقيف طمؽ قؿ اّمة اًمشقخ هذك اعمدرؾمة، وماكتفك أمرها، وماؾمتشار ؿمقخي

أذؽ قمكم اًمتفاكقن رمحف اهلل ذم شملؾمقس مدرؾمة، وملؿمار قمؾقف سمذًمؽ، يمام 

 ألصاك سمصدد ذًمؽ سمثالث كصائح:
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ًمقؽـ شملؾمقس اعمدرؾمة اقمتامدا قمغم اهلل لشمقيماله قمؾقف، ُ كظرا إمم  -أ 

 اّهمـقاء لوماقمكم اخلػم.

ُ يزاد ذم اًمعامـ مـ ىمبؾ كػسف، لًمؽـ يؼدر ًمذًمؽ شمؼديرا  -ب 

ومقضاؽ إق اطمتقج إمم ذًمؽ، ليؼؾؾ ذم أومراد اًمعامـ إق طمؼقؼقا، 

 اؾمتغـل قمـفؿ.

يمصمر شمؼمقمات اعمؼؾلم لاعمعدملم مؼاسمؾ اّهمـقاء: ومنق همُء  -ج 

اّهمـقاء يتؼمقمقق ومقـتظرلق اًمؼقاف سملداء ؿمؽرهؿ، لاُقمؽماؽ 

سمؼدرهؿ، لأما اًمػؼراء لاعمعدمقق ومقتؼمقمقق ليشؽرلق اهلل قمغم 

 اًمتقومقؼ.

ش ظمػم اعمدارس»قاقمد اّؾماؾمقة مدرؾمة سماؾمؿ وملؾمس قمغم هذك اًمؼ

 ف.3913مـ مارس  9ـه اعمقاومؼ 3139مـ ؿمقاـ  39سمبؾدة ضماًمـدهر ذم 

ـه 3166لسمؼقت هذك اعمدرؾمة شممدن دلرها سمؽؾ كشاط لطمققية إمم 

ف قماف اؾمتؼالـ سمايمستاق، ومؾام اؾمتؼؾت سمايمستاق اكتؼؾت 3937اعمقاومؼ 

ؼ ا قماكت سماهلـد مـ اعمصائب لاِومات اعمدرؾمة إمم سمؾدة مؾتاق سمبايمستاق، ًمٌؼؿي

ألاق اؾمتؼالـ سمايمستاق. لمل شمزـ هذك اعمدرؾمة شممدن دلرها ذم كنم اًمعؾؿ 

 اًمصحقح لاًمعؼقدة اًمصاومقة إمم يقمـا هذا.

يماق رمحف اهلل مـ اًمعؾامء اًمعامؾلم لاًمعاروملم اًمؽامؾلم، لىمد سمايع 

كم اًمتفاكقن قمغم يد اعمصؾح اًمؽبػم طمؽقؿ اّمة جمدد اعمؾة اًمشقخ أذؽ قم

رمحف اهلل، وملصبح مـ أضمؾِّ ظمؾػائف اعمرمقىملم اعمعتؿديـ. يمام يماق ًمف يد 

ـمقمم لظمؼمة قمظقؿة ذم جماـ اًمتدريس لاإلومادة، ومؼد يماق رمحف اهلل مػنا 

يمبػما، لحمدصما قمظقام،لومؼقفا ضمؾقال، يمام يماق ًمف درسمة ـمقيؾة ذم جماـ اًمعؿؾ 

 اإلدارن. 



 شمرمجة اعممًمػ 36

ًمقة ضمداًّ ًمدم ؿمقخف اإلماف اعمجدد مؽاكة قما –رمحف اهلل  –يماق ًمف 

اًمتفاكقن، يمام يماق مرضمعا ًمعؾامء لىمتف لألاكف، لىمد أىمر ًمف سمػضؾف اًمػحقـ 

 مـ قمؾامء قمٍمك.

 آصمارك اًمعؾؿقة

إكف رمحف اهلل يماق ىمد سؽ ضًمؾَّ مهف لقمـايتف إمم اًمتدريس لاّقمامـ 

أق  اإلدارية، ومؾؿ يستطع أق يعتـل ليشتغؾ سمعؿؾ اًمتصـقػ لاًمتلخقػ، إُ

ت اِصمار اًمعؾؿقة، أهمؾبفا رؾمائؾ صغػمة لًمؽـفا يمبػمة اعمغزم  ًمف قمنما

 لاعمعـك، لإًمقؽؿ أؾمامءها:

ئد جمؿؾة شمػسػمية، قمغم اجلزء  -3 إومادات لكؽات شمػسػمية: ومقا

 اّلـ مـ اًمؼرآق اًمؽريؿ.

درلس ذم قمؾقف اًمؼرآق: لهل دراؾمة مقضمزة قمـ اًمعؾقف اًمتل  -1

 شمعرض هلا اًمؼرآق اًمؽريؿ.

ذم طمديث اًمرؾمقـ: لهق ما كحـ سمصدد شمرمجتف  ظمػم اّصقـ -1

 لاًمتعؾقؼ قمؾقف.

ظمػم اًمتـؼقد ذم ؾمػم اًمتؼؾقد: لمقوققمف يمام يدـ قمؾقف اؾمؿف،  -3

 رؾماًمة ىمقؿة ذم هذا اعمقوقع.

ظمػم اإلرؿماد إمم اًمتؼؾقد لاُضمتفاد: أثبت ومقف ممًمػف أق اًمتؼؾقد  -5

 ًمقس سمبدقمة.

 ؿمبفات ذم مسلخة اًمتؼؾقد ليمشػفا. -6
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قمدد اًمؽماليح: أثبت ومقف ممًمػف أق صالة ظمػم اعمصاسمقح ذم  -7

اًمؽماليح قمنملق ريمعة، لذًمؽ ذم وقء اًمسـة، لقمؿؾ اًمصحاسمة، 

 لإمجاع اّمة.

 مسائؾ صالة اًمؽماليح: رؾماًمة ذم قمدة صػحات قمغم ومرلع -8

 لأطمؽاف سمعض مسائؾ شمتعؾؼ سمصالة اًمؽماليح.

ظمػم اًمقؾمقؾة: شمعرض ومقف عمسلخة اًمتقؾمؾ اعمنملع لهمػم  -9

  ومقف ـمريؼ اُقمتداـ ذم هذا اعمجاـ، دلق إومراط لشمػريط.اعمنملع، لسملمَّ 

قمؾقف  دي ري ظمػم اجلقاب ذم إيصاـ اًمثقاب: لهق ضمقاب اؾمتػتاء لي  -31

 ذم ـمريؼة إيصاـ اًمثقاب، وملضماب لأضماد.

ظمػم اًمؼماهلم ذم رد همػم اعمؼؾديـ: لهق رد قمغم اًمذيـ يشـعقق  -33

 قمغم اعمؼؾديـ، ليتطالًمقق قمغم أئؿة اًمديـ.

لهق جمؿقع يمؾامت طمؽقؿة مـ يمالف ؿمقخف  ظمػم اإلومادات: -31

 طمؽقؿ اّمة اعمجدد اًمتفاكقن، رمحف اهلل شمعامم.

ظمػم اُظمتبار ذم ظمؼم اُظمتقار: لهق أجضا جمؿقع يمالف ؿمقخف  -31

 احلؽقؿ.

 إصمبات اًمبقعة -33

 مقزات اًمػؼف احلـػل. -35

شمرمجة مقضمزة ًمإلماف اّقمظؿ أيب طمـقػة اًمـعامق سمـ صماسمت رمحف  -36

 اهلل شمعامم.

 يمتب اعمـفج اًمـظامل. ـمريؼ شمدريس -37
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 مقاقمظ: 

 سمريمات رمضاق. -38

 ـمريؼة اُرشمباط مع اهلل. -39

 اًمدكقا دار اعمجاهدة لاِظمرة دار اعمشاهدة. -11

 اًمصالة قمغم اعمذهب احلـػل. -13

شمسفقؾ اعمبتدن: يمتاب ىمقؿ مػقد ضمدا ًمؾطالب اعمبتدئلم ذم  -11

 اًمؾغة اًمػارؾمقة.

رمحف ـه، 3191مـ ؿمعباق  11اكتؼؾ إمم رمحة اهلل ليمـػ ومضؾف ذم 

اهلل شمعامم رمحة لاؾمعة لضمزاك قمـ اًمعؾؿ لأهؾف ظمػم اجلزاء، لأؾمؽـف ذم 

 اجلـاق اًمعغم. آملم.

 ليمتبف

 أبق اًمزاهر 

 كقر اًمبنم حمؿد كقر احلؼ اًمققؾمػل   
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احلؿد هلل رب اًمعاعملم، لاًمصالة لاًمسالف قمغم ؾمقدكا حمؿد لقمغم 

 آخف لأصحاسمف، لشماسمعقفؿ لمـ شمبعفؿ أمجعلم.

اجلاًمـدهرن اعمقًمقد ذم ىماـ اًمعالمة اعمحدث اًمشقخ ظمػم حمؿد 

 ـه، رمحف اهلل شمعامم:3191ـه، اعمتقرم 3131ـه أل 3131

 احلؿد هلل ليمػك، لؾمالف قمغم قمبادك اًمذيـ اصطػك.

 أما سمعد:

ومـذيمر سمعض اعمصطؾحات مـ أصقـ احلديث سماظمتصار، أؾملـ اهلل 

 شمعامم أق يقومؼـل ًمذًمؽ، لأق يـػع هبا اعمبتدئلم ذم قمؾؿ احلديث. آملم.
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 (3) ااحلديث اصطالطمه أصقـ 

 شمعريػف: هق قمؾؿ يعرؽ سمف أطمقاـ احلديث.

همايتف: اًمعؿؾ سماعمؼبقـ سمعد اُـمالع قمغم أطمقاـ احلديث، 

 لاُضمتـاب قمـ همػم اعمؼبقـ.

 مقوققمف: احلديث.

 ااصطالطمه  (1) احلديث

ـٌ اهلل  ، لاًمصحاسمٌة اًمؽراف، لاًمتاسمعلم، لومعًؾفؿ، طهق ىمقـ رؾمق

 لشمؼريًرهؿ. 

 .(3)شاّثر»ل  (1)شاخلؼم»ذًمؽ:  لرسمام يطؾؼ قمغم
                                                                    

قمؾؿ سملصقـ لىمقاقمد يعرؽ هبا أطمقاـ اًمسـد لاعمتـ  قمؾؿ اعمصطؾح :( 3)

 مـ طمقث اًمؼبقـ لاًمرد.

 اًمسـد لاعمتـ مـ طمقث اًمؼبقـ لاًمرد. مقوققمف:

 متققز اًمصحقح مـ اًمسؼقؿ مـ اّطماديث. صمؿرشمف :

(1 ):  . قمغم ظمالؽ اًمؼقاسش أطماديث » اجلديد. لجيؿع قمغم  احلديث: ًمغةه

 ل ومعؾ أل شمؼرير أل صػة.مـ ىمقـ أط ما أوقػ إمم اًمـبل  اصطالطماه:

(1 ): : ًمغةه  اًمـبل ، لمجعف أظمبار . اخليؼمي

 ومقف صمالصمة أىمقاـ، لهل: اصطالطماه:

 هق مرادؽ ًمؾحديث: أن: إق معـامها لاطمد اصطالطماه.   -3

 ، لاخلؼم ما ضماء قمـ همػمك. طمغاير ًمف: وماحلديث ما ضماء قمـ اًمـبل    -1

إق احلديث ما ضماء قمـ اًمـبل صؾی اهلل قمؾقف لؾمؾؿ،  :أقمؿ مـف: أن   -1

 لاخلؼم ما ضماء قمـف أل قمـ همػمك.

(3) :  = سمؼقة اًمٌمء. اّثير: ًمغةه
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 أىمساف احلديث

. شمر، لظمؼًم لاطمدى  احلديث قمغم ىمسؿلم:متقا

شمر: هق احلديث اًمذن رلاك قمدد يمثػم مـ اًمرلاة، ذم يمؾ ـمبؼة،  اعمتقا

هؿ قمغم اًمؽذب ـًممي  .(3)سمحقث يستحقؾ اًمعؼؾ اًمسؾقؿ شمقا

                                                                    

 ومقف ىمقُق:  اصطالطماه: =

 إق معـامها لاطمد اصطالطماه. :هق ًمرادؽ ًمؾحديث: أن   -3

 ًمغاير ًمف: لهق ما ًأوقػ إمم اًمصحاسمة لاًمتاسمعلم مـ أىمقاـ أل أومعاـ.    -1

شمر ُ يتحؼؼ ذم اخلؼم إُ سمنملط أرسمعة ،  (3)  يتبلم مـ اًمتعريػ أق اًمتقا

 لهل:

 أق يرليف قمدد يمثػم. لىمد اظمتؾػ ذم أىمؾ اًمؽثرة قمغم أىمقاـ.   -3

 أق شمقضمد هذك اًمؽثرة ذم مجقع ـمبؼات اًمسـد.   -1

هؿ قمغم اًمؽذب.   -1 ـًممي   أق حًتقؾ اًمعادًة شمقا

، يمؼقهلؿ: ؾمؿعـا أل رأجـا أل عمسـا أق يؽقق ًمَستيـيًد ظمؼمهؿ    -3 احلسَّ

: ومال -يماًمؼقـ سمحدلث اًمعامل، مثال  -أل...، أما إق يماق مستـد ظمؼمهؿ اًمعؼؾ 

ه . شمرا  يسؿك اخلؼم طمقـئذ متقا

 أق يػقد اًمعؾؿ ًمسامعف.)هذا اخلامس أوقػ مـ ذح اًمـخبة(.   -5

شمر يػقد اًمعؾؿ اًمرضلرن، أن اًمقؼقـل اًمذن ًيضطيرُّ  طمؽؿف : اإلكساق إمم  اعمتقا

اًمتصديؼ سمف شمصديؼاه ضمازماه، يمؿـ يشاهد اّمر سمـػسف يمقػ ُ يؽمدد ذم شمصديؼف، 

شمر يمؾف مؼبقُ، لُ طماضمة إمم اًمبحث قمـ  شمر. ًمذًمؽ يماق اعمتقا ومؽذًمؽ اخلؼم اعمتقا

 أطمقاـ رلاشمف.

شمر إمم ىمسؿلم: ًمػظل لمعـقن.أىمسامف:  يـؼسؿ اخلؼم اعمتقا

شمر اًمؾػظل: شمر  اعمتقا مـ يمذب قمغمَّ »ًمػظف لمعـاك. مثؾ طمديث هق ما شمقا

 = رلاك سمضعة لؾمبعقق صحاسمقاه .ش متعؿداه ومؾقتبقأ مؼعدك مـ اًمـار
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ظمؼم اًمقاطمد: هق احلديث اًمذن مل يبؾغ قمدد رلاشمف إمم مثؾ هذا 

 اًمؽثػم. اًمعدد

 شمؼسقامت أظمبار اِطماد

 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث مـتفاك -3

لمقىمقؽ،  ،ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث مـتفاك قمغم صمالصمة أىمساف:مرومقع

 لمؼطقع.

، أل طاعمرومقع: هق احلديث اًمذن ذيمر ومقف ىمقـ رؾمقـ اهلل   -3

 .(3)ومعؾف، أل شمؼريرك

                                                                    

شمر اعمعـقن: = شمر معـاك دلق ًمػظف. مثؾ : أطماديث رومع  اعمتقا هق ما شمقا

كحق مائة طمديث، يمؾ طمديث مـفا ومقف: أنف ط اًمقديـ ذم اًمدقماء. ومؼد لرد قمـف 

در  رومع يديف ذم اًمدقماء، ًمؽـفا شمر، لاًمؼي ذم ىمضايا خمتؾػة، ومؽؾ ىمضقة مـفا مل شمتقا

شمر سماقمتبار جمؿقع اًمطرؾ.  اعمشؽمؿ سمقـفا ؼ لهق اًمرومع قمـد اًمدقماء ؼ شمقا

 أىمساف اًمتقاشمر اعمعـقن:

شمر اًمطبؼة:  -3 شمر اًمؼرآق.  شمقا  يمتقا

شمر قمؿؾ لشمقارث: -1  يماًمسقاؿ ذم اًمقوقء.  شمقا

شمر اًمؼدر اعمشؽمؿ: -1 أخػاظ اًمرلاة، سملق يرلني لهق ما ختتؾػ ومقف  شمقا

، لهمػمك لاىمعةه أظمرم، همػم أق هذك اًمقىمائع شمؽقق مشتؿؾة قمغم ىمدر  سمعضفؿ لاىمعةه

شمر اعمعـقن»مشؽمؿ، ومفذا اًمؼدر اعمشؽمؿ يسؿك سمؼ  )اّىمساف اًمثالصمة مـ ش. اعمتقا

 كؼاله قمـ اإلماف اًمؽشؿػمن رمحف اهلل شمعامم(.ش ومتح اعمؾفؿ»مؼدمة 

ومعي »اؾمؿ مػعقـ مـ ومعؾ  شمعريػف: ًمغةه:(3) عي »ود ش ري وي يملنف ؾًمؿل ش لي

ومقع، لهق اًمـبل   ط.سمذًمؽ ًمـٌَسبيتٌٌف إمم صاطمب اعمؼاف اًمرَّ

 = مـ ىمقـ أل ومعؾ أل شمؼرير أل صػة.ط ما ًأوقػ إمم اًمـبل  اصطالطماه:
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ـً صحايب، أل ومعًؾف،  -1 أل  اعمقىمقؽ: هق احلديث اًمذن ًذيمر ومقف ىمق

 .(3)شمؼريًرك
                                                                    

، ؾمقاء يماق طأن هق ما ًكٌسبي أل ما ًأؾَمـٌدي إمم اًمـبل  ذح اًمتعريػ: =

، لؾمقاء يماق اعَمًٌضقًَػ طل هذا اعمضاؽ ىمقُ ًمؾـب ه، أل صػةه ، أل ومعال، أل شمؼريرا

ـ دلكف ، متصال يماق اإلؾمـاد أل مـؼطعاه، ومقدظمؾ ذم اعمرومقع:  هق اًمصحايبَّ أل مي

اعمقصقـ لاعمرؾمؾ لاعمتصؾ لاعمـؼطع ، هذا هق اعمشفقر ذم طمؼقؼتف، لهـاؿ أىمقاـ 

 أظمرم ذم طمؼقؼتف لشمعريػف.

أنقاع اعمرومقع أرسمعة لهل: اعمرومقع اًمؼقزم،  يتبلم مـ اًمتعريػ أق أنقاقمف:

 اعمرومقع اًمػعكم، اعمرومقع اًمتؼريرن، اعمرومقع اًمقصػل. 

 أمثؾة:

يمذا ط ىماـ رؾمقـ اهلل »أق يؼقـ اًمصحايب أل همػمك:  مثاـ اعمرومقع اًمؼقزم:

 ...ش.

ط ومعؾ رؾمقـ اهلل »أق يؼقـ اًمصحايب أل همػمك:  مثاـ اعمرومقع اًمػعكم:

 ...ش.يمذا 

ة اًمـبل »أق يؼقـ اًمصحايب أل همػمك:  قع اًمتؼريرن:مثاـ اعمروم رَضي وًمٌعؾي سمحي

  ، لُ يرلم إكؽارك ًمذًمؽ اًمػعؾ.شيمذاط 

ط يماق رؾمقـ اهلل »أق يؼقـ اًمصحايب أل همػمك :  مثاـ اعمرومقع اًمقصػل: 

ـي اًمـاس ظًمًؾؼاه   ش.أطمس

(3) : ىمػ»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغةه يملق اًمرالن لىمػ سماحلديث ش اًمقي

د سماىمل ؾمؾسؾة اإلؾمـاد.قمـد اًمصحا َ  يب، لمل يتاسمع هي

 ما ًأٌوقػ إمم اًمصحايب مـ ىمقـ أل ومعؾ أل شمؼرير. اصطالطماه:

َع مـ اًمصحاسمة، ذح اًمتعريػ: أن هق ما ًكٌسبي أل ًأؾَمـٌدي إمم صحايب أل مجي

ء يماق اًمسـد إًمقفؿ  ه، لؾمقا ء يماق هذا اعمـسقب إًمقفؿ ىمقُ أل ومعال أل شمؼريرا ؾمقا

 = .متصال أل مـؼطعاه 
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ـً شماسمعل، أل ومعًؾف، أل   -1 اعمؼطقع: هق احلديث اًمذن ًذيمر ومقف ىمق

 .(3)شمؼريًرك

 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث قمدد ًرلاشمٌف -1

لقمزيز  ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث قمدًد رلاشمٌف قمغم صمالصمة أىمساف: مشفقر

 لهمريب.

                                                                    

 أمثؾة: =

ىمقـ اًمرالن: ىماـ قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمـف:  مثاـ اعمقىمقؽ اًمؼقزم:

بي اهلل ًلرؾمقًًمف » ذَّ  ش.طمدصمقا اًمـاس سمام يعرومقق، أتريدلق أق ًيؽي

ـً قمباس لهق متقؿؿ»ىمقـ اًمبخارن:  مثاـ اعمقىمقؽ اًمػعكم:  ش. لأيفَّ اسم

ومعؾت يمذا أماف أطمد »يمؼقـ سمعض اًمتاسمعلم مثاله:  مثاـ اعمقىمقؽ اًمتؼريرن:

 َّ كمي  ش.اًمصحاسمة لمل ًيـٌَؽر قمي

(3) : ؾي »ود ش ىميطيعي »اؾمؿ مػعقـ مـ شمعريػف: ًمغةه صي  ش.لي

 ما ًأوقػ إمم اًمتاسمعل أل مـ دلكف مـ ىمقـ أل ومعؾ . اصطالطماه:

 أن هق ما ًكٌسبي أل ًأؾمـٌدي إمم اًمتاسمعل أل شماسمع اًمتاسمعل ومؿـ ذح اًمتعريػ:

دلكف، مـ ىمقـ أل ومعؾ، لاعمؼطقع همػم اعمـؼطع: ّق اعمؼطقع مـ صػات اعمتـ، 

لاعمـؼطع مـ صػات اإلؾمـاد، أن إق احلديث اعمؼطقع مـ يمالف اًمتاسمعل ومؿـ 

دلكف، لىمد يؽقق اًمسـد متصال إمم ذًمؽ اًمتاسمعل، قمغم طملم أق اعمـؼطع يعـل: أق 

 إؾمـاد ذًمؽ احلديث همػم متصؾ، لُ شمعؾؼ ًمف سماعمتـ.

 أمثؾة:

ؾِّ »ىمقـ احلسـ اًمبٍمن ذم اًمصالة ظمؾػ اعمبتدع :  مثاـ اعمؼطقع اًمؼقزم: صي

 ش.لقمؾقف سمدقمًتف

يماق منلؾ »ىمقـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ اعَمًـَتينٌم: مثاـ اعمؼطقع اًمػعكم:

ؾِّقفؿ لدكقاهؿ ؽَمي سمقـف لسملم أهؾف، لًيؼبٌؾ قمغم صالشمف لخًيي  ش.ًيَرظٌمل اًمسَّ
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اعمشفقر: هق احلديث اًمذن ُ يؼؾ رلاشمف قمـ صمالصمة رلاة ذم   -3

 .(3)يمؾ ـمبؼة

 .(1)اًمعزيز: هق احلديث اًمذنُ  يؼؾ رلاشمف قمـ اصمـلم ذم يمؾ ـمبؼة -1

                                                                    

(3  ): َرًت اّمر»ؾمؿ مػعقـ مـ هق اشمعريػف: ًمغةه في إذا أقمؾـتيف لأفمفرشميف، ش: ؿمي

 لؾمؿل سمذًمؽ ًمظفقرك.

شمر. اصطالطماه:  ما رلاك صمالصمة ومليمثر ذم يمؾ ـمبؼة، ما مل يبؾغ طمد اًمتقا

 ش.إق اهلل ُ يؼبض اًمعؾؿ اكتزاقما يـتزقمف ... »طمديث:  مثاًمف:

 ش.اعمستػقض»صمؿ هـاؿ اصطالح آظمر يسؿك: 

: مشتؼ مـ: وماض احاء، لؾمؿل سمذًمؽ ش اؾمتػاض » اؾمؿ وماقمؾ مـ  لهق ًمغةه

 ُكتشارك.

 اظمتؾػ ذم شمعريػف قمغم صمالصمة أىمقاـ، لهل : اصطالطماه:

 هق مرادؽ ًمؾؿشفقر.   -3

هق أظمص مـف: ّنف يشؽمط ذم اعمستػقض أق يستقن ـمروما إؾمـادك، لُ  -1

 يشؽمط ذًمؽ ذم اعمشفقر.

 هق أقمؿ مـف أن قمؽس اًمؼقـ اًمثاين . -1

:شمعر (1) ٌعزُّ »هق صػة مشبفة ٌمـ يػف: ًمغةه زَّ يي أن ىميؾَّ ل  -سماًمؽن -شقمي

، أل ٌمـ  ري زُّ »كيدي عي زَّ يي سماًمػتح، أن ىمقن لاؿمتد، لؾمؿل سمذًمؽ إما ًمؼؾة لضمقدك ش قمي

 لكدرشمف، لإما ًمؼقشمف سمؿجقئف مـ ـمريؼ آظمر.

 أق ُ يؼؾ رلاشمف قمـ اصمـلم ذم مجقع ـمبؼات اًمسـد. اصطالطماه:

ُ يقضمد ذم ـمبؼة مـ ـمبؼات اًمسـد أىمؾُّ مـ اصمـلم،  يعـل أق ذح اًمتعريػ:

لًمق  -أما إق لضمد ذم سمعض ـمبؼات اًمسـد صمالصمة ومليمثر ومال يرض، سمنمط أق شمبؼك

 ومقفا اصمـاق: ّق اًمعؼمة ّىمؾ ـمبؼة مـ ـمبؼات اًمسـد . -ـمبؼة لاطمدة 

هذا اًمتعريػ هق اًمراضمح، يمام طمررك احلاومظ اسمـ طمجر.  لىماـ سمعض اًمعؾامء: 

 هق رلاية اصمـلم أل صمالصمة، ومؾؿ يػصؾقك قمـ اعمشفقر ذم سمعض صقرك. إق اًمعزيز
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اًمغريب: هق احلديث اًمذن يتػرد سمرلايتف رالى لاطمدو ذم ـمبؼة   -1

 .(3)مـ اًمطبؼات

                                                                    

(3) :  هق صػة مشبفة، سمؿعـك اعمـػرد، أل اًمبعقد قمـ أىمارسمف.شمعريػف: ًمغةه

 هق ما يـػرد سمرلايتف رالى لاطمد. اصطالطماه:

أن هق احلديث اًمذن يستؼؾ سمرلايتف ؿمخص لاطمد، إما ذم  ذح اًمتعريػ:

ل ذم سمعض ـمبؼات اًمسـد لًمق ذم ـمبؼة لاطمدة، لُ يمؾ ـمبؼة مـ ـمبؼات اًمسـد، أ

 شمرض اًمزيادة قمـ لاطمد ذم سماىمل ـمبؼات اًمسـد: ّق اًمعؼمة ًمألىمؾ.

َرد»ًيطؾٌؼ يمثػم مـ اًمعؾامء قمغم اًمغريب اؾمامه آظمر هق شمسؿقة صماكقة ًمف:  قمغم ش اًمػي

ًمؽـ أهنام مؽمادوماق، لهماييري سمعض اًمعؾامء سمقـفام، ومجعؾ يمالًّ مـفام كققما مستؼالًّ، 

احلاومظ اسمـ طمجر يعتؼممها مؽمادوملم ًمغة لاصطالطماه، إُ أنف ىماـ: إق أهؾ 

 .لىمؾًتف همايرلا سمقـفام مـ طمقث يمثرًة اُؾمتعامـ اُصطالح

َرد اعمَطؾيؼ»أيمثر ما يطؾؼقكف قمغم ش اًمػرد» ومؼ  أيمثر ما ش اًمغريب»، لشاًمػي

َرد اًمـَِّسبل»يطؾؼقكف قمغم   ش. اًمػي

 ة عمقوع اًمتػرد ومقف إمم ىمسؿلم، مها: يؼسؿ اًمغريب سماًمـسب أىمسامف:

سمة ذم أصؾ ؾمـدك،  اًمغريب اعمطؾؼ، أل اًمػرد اعمطؾؼ:  -3 هق ما يماكت اًمغرا

إكام اّقمامـ »أن ما يـػرد سمرلايتف ؿمخص لاطمد ذم أصؾ ؾمـدك. مثاًمف: طمديث 

،  شمػرد سمف قمؿر سمـ اخلطاب ريض اهلل قمـف، هذا لىمد يستؿر اًمتػرد إمم آظمر شسماًمذات

 ىمد يرليف قمـ ذًمؽ اعمتػرد قمدد مـ اًمرلاة.اًمسـد، ل

سمة ذم أثـاء ؾمـدك،  اًمغريب اًمـسبل، أل اًمػرد اًمـسبل:  -1 هق ما يماكت اًمغرا

أن أق يرليف أيمثر مـ رال ذم أصؾ ؾمـدك، صمؿ يـػرد سمرلايتف رال لاطمد قمـ ألئلؽ 

ط ماًمؽ قمـ اًمزهرن قمـ أنس ريض اهلل قمـف أق اًمـبل »اًمرلاة. مثاًمف: طمديث 

ردظمؾ مؽة  َغػي
ٌ
 شمػرد سمف ماًمؽ قمـ اًمزهرن.ش. لقمغم رأؾمف اعم

ّق اًمتػرد لىمع ومقف ش اًمغريب اًمـسبل»لؾمؿل هذا اًمؼسؿ سمؼ  ؾمبب اًمتسؿقة:

 = سماًمـسبة إمم ؿمخص معلم.
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 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث ألصاومف -1

 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث ألصاوًمف قمغم ؾمتة قمنم ىمسام:

 اًمصحقح ًمذاشمف -3

 احلسـ ًمذاشمف -1

 اًمضعقػ -1

 ًمغػمكاًمصحقح  -3

 احلسـ ًمغػمك -5

 اعمقوقع -6

 اعمؽملؿ -7
                                                                    

سمة أل اًمتػرد يؿؽـ اقمتبارها  أنقاع اًمغريب اًمـَِّسبل:=  هـاؿ أنقاع مـ اًمغرا

سمة ومقفا  سمة ومقفا ًمقست مطؾؼة، لإكام طمصؾت اًمغرا مـ اًمغريب اًمـسبل: ّق اًمغرا

 سماًمـسبة إمم رء معلم، لهذك اّنقاع هل:

َرٌلك صمؼة إُ ومالق. شمػرد صمؼة سمرلاية احلديث:  يمؼقهلؿ: مل يي

لإق يماق ش ف ومالق قمـ ومالقشمػرد سم»يمؼقهلؿ:  شمػرد رال معلم قمـ رال معلم:

 مرلياه مـ لضمقك أظمرم قمـ همػمك.

 ش.شمػرد سمف أهؾ مؽة أل أهؾ اًمشاف»يمؼقهلؿ:  شمػرد أهؾ سمؾد أل أهؾ ضمفة:

شمػرد سمف أهؾ »يمؼقهلؿ:  شمػرد أهؾ سمؾد أل ضمفة قمـ أهؾ سمؾد أل ضمفة أظمرم:

 ش.اًمبٍمة قمـ أهؾ اعمديـة، أل شمػرد سمف أهؾ اًمشاف قمـ أهؾ احلجاز

سمًة اًمسـد أل اعمتـ إمم: شمؼسقؿ آظمر ًمف:  ىمسؿ اًمعؾامء اًمغريب مـ طمقث همرا

 لهق احلديث اًمذن شمػرد سمرلاية متـف رال لاطمد . همريب متـاه لإؾمـادا:

َتـيف مجاقمة مـ اًمصحاسمة، اكػرد لاطمد  همريب إؾمـادا ُ متـاه: م مي لي يمحديث ري

 ش.همريب مـ هذا اًمقضمف»سمرلايتف قمـ صحايب آظمر. لومقف يؼقـ اًمؽممذن: 
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  اًمشاذ -8

 اعمحػقظ -9

ر -31  اعمـؽي

 اعمعرلؽ -33

ؾَّؾ اًم -31  ًؿعي

 اعمضطٌرب -31

 اعمؼؾقب -33

ػ اًم -35 حَّ  ًؿصي

 جًؿَدري  اًم -36

اًمصحقح ًمذاشمف: هق احلديث اًمذن يؽقق راليف قمادُه، شماف  -3

 .(3)اًمضبط، ليؽقق ؾمـدك متصاله، لُ يؽقق ؿماذاًّ لُ معؾاله 

                                                                    

اؿمتؿؾ هذا اًمتعريػ قمغم أمقر جيب شمقومرها: طمتك ح اًمتعريػ:ذ (3)

 يؽقق احلديث صحقحاه، لهذك اّمقر هل:

لمعـاك أق يمؾ رال مـ رلاشمف ىمد أظمذك مباذة قمؿـ ومقىمف مـ  اشمصاـ اًمسـد:

 ألـ اًمسـد إمم مـتفاك.

أن: إق يمؾ رال مـ رلاشمف اشمصػ سمؽقكف مسؾامه سماًمغاه قماىماله همػم  قمداًمة اًمرلاة:

 لهمػم خمرلف اعمرلءة.وماؾمؼ 

أن: إق يمؾ رال مـ رلاشمف يماق شماف اًمضبط، إما وبط صدر أل  وبط اًمرلاة:

 وبط يمتاب .

أن أق ُ يؽقق احلديث ؿماذاًّ، لاًمشذلذ هق خماًمػة اًمثؼة عمـ  قمدف اًمشذلذ:

 = هق ألصمؼ مـف.
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ظمػَّ وبًط أطمٌد ًرلاشمف، احلسـ ًمذاشمف: هق احلديث اًمذن  -1

 .(3)لشمقومرَت ومقف ؾمائر ذلط اًمصحقح ًمذاشمف

اًمضعقػ: هق احلديث اًمذن مل شمتقومر ومقف ذلط احلديث  -1

 اًمصحقح لاحلسـ.

 (1) اًمصحقح ًمغػمك:هق احلديث احلسـ ًمذاشمف إذا شمعدد ؾمـدك. -3

 .(1)احلسـ ًمغػمك:هق احلديث اًمضعقػ إذا شمعدد ؾمـدك -5

                                                                    

أن: أق ُ يؽقق احلديث معؾقُ، لاًمعؾة ؾمبب همامض ظمػل  قمدف اًمعؾة:= 

 حلديث، مع أق اًمظاهري اًمسالمًة مـف.يؼدح ذم صحة ا

يتبلم مـ ذح اًمتعريػ أق ذلط اًمصحقح اًمتل جيب شمقومرها  ذلـمف:

طمتك يؽقق احلديث صحقحاه مخسة، لهل:  اشمصاـ اًمسـد ؼ قمداًمة اًمرلاة ؼ وبط 

ومنذا اظمتؾ ذط لاطمد مـ هذك اًمنملط اخلؿسة  اًمرلاة ؼ قمدف اًمعؾة ؼ قمدف اًمشذلذ .

 ذ صحقحاه.ومال يسؿك احلديث طمقـئ

ػَّ وبطف قمـ مثؾف 3) ( أل يؼاـ : هق ما اشمصؾ ؾمـدك سمـؼؾ اًمعدـ اًمذن ظمي

 إمم مـتفاك مـ همػم ؿمذلذ لُ قمؾة.

هق احلسـ ًمذاشمف إذا ًرلني مـ ـمريؼ آظمر  شمعريػ آظمر ًمؾصحقح ًمغػمك:( 1)

مثؾٌف أل أىمقم مـف. لؾمؿل صحقحاه ًمغػمك: ّق اًمصحة مل شملت مـ ذات اًمسـد، 

 كضامف همػمك ًمف.لإكام ضماءت مـ ا

 هق أقمغم مرشمبة مـ احلسـ ًمذاشمف، لدلق اًمصحقح ًمذاشمف. مرشمبتف:

هق اًمضعقػ إذا شمعددت ـمرىمف، لمل يؽـ ؾمبًب وعػف وٌمَسؼي  شمعريػف:  (1)

ٌذسميف.  اًمرالن أل يمي

يستػاد مـ هذا اًمتعريػ أق اًمضعقػ يرشمؼك إمم درضمة احلسـ ًمغػمك 

 = سملمريـ، مها:
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راليف سماًمؽذب ذم طمديث اعمقوقع: هق احلديث اًمذن ـًمٌعـ  -6

 (3)ط.اًمـبل 

                                                                    

ومليمثر ، قمغم أق يؽقق اًمطريًؼ اِظمر مثؾف أل أق ًيَرلم مـ ـمريؼ آظمر  -أ= 

 أىمقم مـف.

أق يؽقق ؾمبًب وعػ احلديث إما ؾمقءي طمػٌظ راليف، أل اكؼطاقما ذم  -ب

 ؾمـدك، أل ضمفاًمة ذم رضماًمف.

احلسـ ًمغػمك أدكك مرشمبة مـ احلسـ ًمذاشمف. ليـبـل قمغم ذًمؽ أنف ًمق  مرشمبتف:

ـً ًمذاشمف. في احلس  شمعارض احلسـ ًمذاشمف مع احلسـ ًمغػمك: ىًمدِّ

ط إذا يماق ؾمبب اًمطعـ ذم اًمرالن هق اًمؽذب قمغم رؾمقـ اهلل 3) )

 ومحديثف يسؿك: اعمقوقع. 

عي اًمٌمء»هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغة: وي طَّفً »أن ش لي ؿل سمذًمؽ ؾًم ش طمي

 ُكحطاط رشمبتف.

 ط.هق اًمؽذب اعَمًَختيؾيؼ اعمصـقع اعمـسقب إمم رؾمقـ اهلل  اصطالطماه:

هق ذ اّطماديث اًمضعقػة لأىمبحفا. لسمعض اًمعؾامء يعتؼمك ىمسامه  مرشمبتف:

 مستؼال، لًمقس كققماه مـ أنقاع اّطماديث اًمضعقػة.

ؾٌ  طمؽؿ رلايتف: ف، ذم أن أمجع اًمعؾامء قمغم أنف ُ حتؾ رلايتف ّطمد قمي ؿي طماًمي

م أنف »معـك يماق، إُ مع سمقاق لوعف، حلديث مسؾؿ:  ثي قمـل سمحديث ًيري دَّ ـَ طمي مي

ٌذبو ومفق أطمد اًمؽاذسملم   ش.يمي

 ـمرؾ اًمقواقملم ذم صقاهمة احلديث:

 إما أق ًيـَشئ اًمقواع اًمؽالف مـ قمـدك، صمؿ يضع ًمف إؾمـادا ليرليف.

 ًمف إؾمـادا. لإما أق يلظمذ يمالماه ًمبعض احلؽامء أل همػمهؿ ليضع

ًؽ احلديث اعمقوقع؟   يمقػ ًيَعري

 = يعرؽ سملمقر، مـفا:
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ة كقٌح سمـ أيب مريؿ سملنف لوع  إىمرار اًمقاوع سماًمقوع:=  ر أيب قٌمَصؿي يمنىمرا

 طمديث ومضائؾ ؾمقر اًمؼرآق ؾمقرة ؾمقرة قمـ اسمـ قمباس.

ـً مـزًمة إىمرارك:  تيـيزَّ ـي قمـ مقًمدك، ومقذ أل ما يي ًقَسل ثي قمـ ؿمقخ، ومي يمري يمليَق حًييدِّ

ؽ ذًمؽ احلديث إُ قمـدك.  شمارخيا شمؽقق لوماًة ذًمؽ اًمشقخ ىمبؾي مقًمدك هق، لُ ًيَعري

مثؾ يمقق احلديث ريمقؽ اًمؾػظ، أل خماًمػاه ًمؾحس أل  أل ىمريـة ذم اعميَرٌلن:

 سيح اًمؼرآق.

 دلاقمل اًمقوع لأصـاؽ اًمقواقملم:

ب اًمـاس ذم اخلػمات،  اًمتؼرب إمم اهلل شمعامم:  -3 سمقوع أطماديث شمرهمِّ

ومفؿ مـ ومعؾ اعمـؽرات، لهمُء اًمقواقمقق ىمقف يـتسبقق إمم اًمزهد ل أطماديث ختقِّ

بٌؾيَت مقوققماهٌتؿ صمؼةه هبؿ، لمـ  لاًمصالح، لهؿ ذ اًمقواقملم: ّق اًمـاس ىمي

ة سمـ قمبد رسمف، ومؼد رلم اسمـ طمباق ذم  ي َقني قمـ اسمـ مفدن ىماـ: ش اًمضعػاء»همُء: مي

اّطماديث: مـ ىمرأ يمذا ومؾف يمذا؟  مـ أجـ ضمئت هبذك»ىمؾت عمقنة سمـ قمبد رسمف: 

ب اًمـاسي  همِّ    ش. ىماـ: لوعًتفا ًأري

ؾ اًمسقاؾمقة سمعد فمفقر اًمػتـة  اُكتصار ًمؾؿذهب:  -1 ُ ؾٌمقَّامي مذاهب اًمٌػري

ؾ اًمسقاؾمقة يماخلقارج لاًمشقعة، ومؼد لوعت يمؾ ومرىمة مـ اّطماديث  لفمفقر اًمٌػري

 ش.قمغمٌّ ظمػم اًمبنم، مـ ؿمؽَّ ومقف يمػر»ما يميد مذهبفا، يمحديث: 

لهمُء ىمقف مـ اًمزكادىمة مل يستطقعقا أق ييؽقدلا  اًمطعـ ذم اإلؾمالف:  -1

دلا إمم هذا اًمطريؼ اخلبقث، ومقوعقا مجؾة مـ اّطماديث  ًمإلؾمالف ؿي ضمفاراه، ومعي

سمؼصد شمشقيف اإلؾمالف لاًمطعـ ومقف، لمـ همُء حمؿد سمـ ؾمعقد اًمشامل اعمصؾقب ذم 

م قمـ مًحيقَد قمـ أنس مرومققماه:  لي أنا ظماشمؿ اًمـبقلم ُ كبل سمعدن إُ أق »اًمزكدىمة، ومؼد ري

 أمر هذك اّطماديث. لهلل احلؿد لاعمـة. لًمؼد سملمَّ ضمفاسمذة احلديثش. يشاء اهلل

ًمُّػ إمم احلؽاف:  -3 أن شمؼرب سمعض وعػاء اإليامق إمم سمعض احلؽاف  اًمتَّزي

سمقوع أطماديث شمـاؾمب ما قمؾقف احلؽاف مـ اُكحراؽ، مثؾ ىمصة همقاث سمـ 

عل اًمؽقذم مع أمػم اعمممـلم اعمفدن، طملم دظمؾ قمؾقف لهق يؾعب   = إسمراهقؿ اًمـَّخي
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ف، ومساؾ سمسـدك قمغم اًمتقِّ إمم اًمـبل  =  بيؼ إُ ذم كيَصؾ أل »أنف ىماـ: ط سماحليامي ُ ؾمي

ـياحى  د يمؾؿة ش. ظًمػٍّ أل طماومرى أل ضمي ـياح»ومزا ّضمؾ اعمفدن، ومعرؽ اعمفدن ش أل ضمي

ف، لىماـ: أنا محؾتف قمغم ذًمؽ.  ذًمؽ، وملمر سمذسمح احليامي

اص اًمذيـ يتؽسبقق اًمتؽسب لـمؾب اًمرزؾ:  -5 سماًمتحدث  يمبعض اًمًؼصَّ

إمم اًمـاس، ومققردلق سمعض اًمؼصص اعمسؾقة لاًمعجقبة: طمتك يستؿع إًمقفؿ اًمـاس 

 .ليعطقهؿ، يمليب ؾمعقد اعمدائـل

د اّطماديث اًمغريبة اًمتل ُ شمقضمد قمـد أطمد  ىمصد اًمشفرة:  -6 لذًمؽ سمنيرا

، ومػمهمب ذم ؾمامقمف مـفؿ،  مـ ؿمققخ احلديث، ومقؼؾبقق ؾمـد احلديث ًمقًستيغربي

 لمحاد اًمـٌَّصقبل.يماسمـ أيب دطمقة، 

ٌمقَّة ذم لوع احلديث: ا رَّ  مذهب اًمؽي

زي لوع اّطماديث ذم سماب  مقة، ضمقا قا سماًمؽرا زقمؿت ومرىمة مـ اعمبتدقمة ؾًمؿُّ

مـ »اًمؽمهمقب لاًمؽمهقب ومؼط، لاؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام ًرلن ذم سمعض ـمرؾ طمديث 

شمثبت قمـد ، لًمؽـ هذك اًمزيادة مل شًمقضؾ اًمـاس»مـ زيادة مجؾة ش يمذب قمكٍم متعؿداه 

 طمػاظ احلديث.

لهذا اؾمتدُـ ذم هماية اًمسخػ: ش كحـ كؽذب ًمف ُ قمؾقف»لىماـ سمعضفؿ: 

 ُ حيتاج ذقمف إمم يمذاسملم ًمػملضمقك.ط ومنق اًمـبل 

لهذا اًمزقمؿ ظمالؽ إمجاع اعمسؾؿلم، طمتك سماًمغ اًمشقخ أبق حمؿد اجلقيـل، 

 ومجزف سمتؽػػم لاوع احلديث.

 أؿمفر اعمصـػات ومقف:

ُسمـ اجلقزن، لهق مـ أىمدف ما صـػ ذم هذا  ت:يمتاب اعمقوققما  -أ

ق[ ذم احلؽؿ قمغم احلديث سماًمقوع: ًمذا اكتؼدك  .اًمػـ، ًمؽـف متساهؾ ]سمؾ متشدد

 اًمعؾامء لشمعؼبقك.

ًمؾسققـمل، هق اظمتصار  اًممًمئ اعمصـققمة ذم اّطماديث اعمقوققمة:  -ب

 = ًمؽتاب اسمـ اجلقزن لشمعؼقب قمؾقف، لزيادات مل يذيمرها اسمـ اجلقزن .
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ؿ راليف سماًمؽذب، أل يماق خماًمػاه  -7 اعمؽملؿ: هق احلديث اًمذن اهتُّ

 .(3)ًمؾؼقاقمد اعمعؾقمة ذم اًمديـ

اًمشاذ: هق طمديث اًمثؼة اًمذن ظماًمػ مجاقمة اًمثؼات، لهؿ ألصمؼ  -8

 .(1)مـف

                                                                    

ُسمـ  شمـزيف اًمنميعة اعمرومققمة قمـ اّطماديث اًمشـقعة اعمقوققمة:   -ج= 

 قمراؾ اًمؽتاين، لهق يمتاب شمؾخقص ًمساسمؼقف، لهق يمتاب طماومؾ مفذب مػقد.

(3) : ؿٌ »اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغةه لشمسؿل اًمعرب اًمبقضة سمعد أق ش اًمؽمَّ

يؽة»خيرج مـفا اًمػرخ  ٌ  أن: مؽمليمة ُ ومائدة مـفا.ش اًمؽمَّ

 هق احلديث اًمذن ذم إؾمـادك رال متفؿ سماًمؽذب. :اصطالطماه 

 أؾمباب اهتاف اًمرالن سماًمؽذب أطمد أمريـ لمها:

أق ُ ًيرلم ذًمؽ احلديث إُ مـ ضمفتف، ليؽقق خماًمػاه ًمؾؼقاقمد   -أ

 اعمعؾقمة.

ؽ سماًمؽذب ذم يمالمف اًمعادن، ًمؽـ مل يظفر مـف اًمؽذب ذم   -ب أق ًيَعري

 احلديث اًمـبقن.

:شمعريػ اًمشاذ:  (1) ذَّ »اؾمؿ وماقمؾ مـ  ًمغةه ، وماًمشاذ معـاك شاكػرد»سمؿعـك ش ؿمي

 ش.اعمـػرد قمـ اجلؿفقر»

 ما رلاك اعمؼبقـ خماًمػاه عمـ هق ألًمی مـف. اصطالطماه:

ػَّ  ذح اًمتعريػ: اعمؼبقـ هق: اًمعدـ اًمذن شميؿَّ وبطف، أل اًمعدـ اًمذن ظمي

ػم ذًمؽ مـ وبطف. لمـ هق ألمم مـف: أرضمح مـف: عمزيد وبط، أل يمثرة قمدد، أل هم

 لضمقك اًمؽمضمقحات.

هذا، لىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم شمعريػف قمغم أىمقاـ متعددة، ًمؽـ هذا اًمتعريػ 

هق اًمذن اظمتارك احلاومظ اسمـ طمجر، لىماـ: اكف اعمعتؿد ذم شمعريػ اًمشاذ سمحسب 

  اُصطالح.

 يؼع اًمشذلذ ذم اًمسـد، يمام يؼع ذم اعمتـ أجضاه. أجـ يؼع اًمشذلذ؟
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 .(3)اعمحػقظ: هق ما يؼاسمؾ اًمشاذَّ  -9

اعمـؽر: هق طمديث اًمرالن اًمضعقػ اًمذن ظماًمػ مجاقمة  -31

 .(1)اًمثؼات

 (1)اعمعرلؽ: هق ما يؼاسمؾ اعمـؽر. -33

                                                                    

 خماًمػاه ًمرلاية اًمثؼة. ( لهق:ما رلاك اّلصمؼ3)

 ود اإلىمرار.ش اإلكؽار»هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغةه: 1) )

ؽ قمؾامًء احلديث اعمـؽري سمتعريػات متعددة، أؿمفرها  اصطالطماه: قمرَّ

 شمعريػاق، لمها:

هق احلديث اًمذن ذم إؾمـادك رالى وميًحشي همؾيًطف، أل يمثرت همػؾتف، أل   -3

  ومظ اسمـ طمجر لكسبف ًمغػمك.فمفر ومسؼف. لهذا اًمتعريػ ذيمرك احلا

هق ما رلاك اًمضعقػ خماًمػاه حا رلاك اًمثؼة. لهذا اًمتعريػ هق اًمذن   -1

ذيمرك احلاومظ اسمـ طمجر لاقمتؿدك، لومقف زيادة قمغم اًمتعريػ اّلـ، لهل ىمقد خماًمػة 

 اًمضعقػ حا رلاك اًمثؼة. 

 اًمػرؾ سمقـف لسملم اًمشاذ:

 هق ألمم مـف. إق اًمشاذ ما رلاك اعمؼبقـ خماًمػاه عمـ     -أ

 إق اعمـؽر ما رلاك اًمضعقػ خماًمػاه ًمؾثؼة.   -ب

ومًقَعؾيؿ مـ هذا أهنام يشؽميماق ذم اؿمؽماط اعمخاًمػة، ليػؽمىماق ذم أق اًمشاذ 

اٌلَيف مؼبقـ، لاعمـؽر راليف وعقػ. ىماـ اسمـ طمجر :  م سمقـفام»ري قَّ  ش.لىمد همػؾ مـ ؾمي

ؽي »هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغة:(       1) ري  ش.قمي

ما رلاك اًمثؼة خماًمػاه حا رلاك اًمضعقػ، ومفق هبذا اعمعـك مؼاسمؾ  اصطالطماه:

 ًمؾؿـؽر، أل سمتعبػم أدؾ: هق مؼاسمؾ ًمتعريػ اعمـؽر اًمذن اقمتؿدك احلاومظ اسمـ طمجر.
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اعمعؾؾ: هق احلديث اًمذن اـمُّؾٌعي ومقف قمغم قمؾة ظمػقة ىمادطمة ذم  -31

لُ يتقن ذًمؽ ًمؽؾ ؿمخص، سمؾ إكام يطؾع قمؾقف  (3)صحة احلديث.

 احلذاؾ مـ أهؾ هذا اًمشلق.

                                                                    

(3) : ًف سمؽذا»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغةه ؾَّ ؾٌّ »ومفق  »أيقمي لهق اًمؼقاس ش ًمعي

مـ أهؾ احلديث ش اعمعؾؾ»ؽـ اًمتعبػم سمؼاًمٍمذم اعمشفقر، لهق اًمؾغة اًمػصقحة، ًم

لهق ش اعمعؾقـ»ضماء قمغم همػم اعمشفقر ذم اًمؾغة، لمـ اعمحدصملم مـ قمؼم قمـف سمؼ

 وعقػ مرذلـ قمـد أهؾ اًمعرسمقة لاًمؾغة.

هق احلديث اًمذن اـمُّؾٌعي ومقف قمغم قمؾة شمؼدح ذم صحتف، مع أق  اصطالطماه: 

 اًمظاهر اًمسالمة مـفا.

 ل ىمادح ذم صحة احلديث.هل ؾمبب همامض ظمػ شمعريػ اًمعؾة:

ومقمظمذ مـ شمعريػ اًمعؾة هذا: أق اًمعؾة قمـد قمؾامء احلديث ُ سمد أق يتحؼؼ 

 ومقفا ذـماق لمها:

 لاًمؼدح ذم صحة احلديث . -   اًمغؿقض لاخلػاء. -

ومنق اظمتؾ لاطمد مـفام ؼ يملق شمؽقق اًمعؾة فماهرة، أل همػم ىمادطمة ؼ ومال شمسؿك 

  اصطالطماه.ش قمؾة»قمـدئذ 

 قمغم همػم معـاها اُصطالطمل:ىمد شمطؾؼ اًمعؾة 

د سماًمعؾة ذم  إق ما ذيمرشمف مـ شمعريػ اًمعؾة ذم اًمػؼرة اًمساسمؼة هق اعمرا

اصطالح اعمحدصملم، ًمؽـ ىمد يطؾؼقق اًمعؾة أطمقاكاه قمغم أن ـمعـ مقضمف ًمؾحديث، 

 لإق مل يؽـ هذا اًمطعـ ظمػقاه أل ىمادطماه.

ف، أل اًمتعؾقؾ سمؽذب اًمرالن، أل همػؾتف، أل ؾمقء طمػظ ومؿـ اًمـقع اّلـ:

 كحق ذًمؽ. طمتك ًمؼد ؾمؿك اًمؽممذن اًمـسخ قمؾة .

اًمتعؾقؾ سمؿخاًمػة ُ شمؼدح ذم صحة احلديث، يمنرؾماـ ما  لمـ اًمـقع اًمثاين:

لصؾف اًمثؼة، لسمـاء قمغم ذًمؽ ىماـ سمعضفؿ: مـ احلديث اًمصحقح ما هق صحقح 

 = معؾؾ.
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(3)•
  •   •   •   •   •   •   •   •   •   •    •   •   •   •  • 

                                                                    

 ضمالًمتف لدىمتف لمـ يتؿؽـ مـف:= 

لأدىمفا ، ّنف حيتاج إمم يمشػ معرومة قمؾؾ احلديث مـ أضمؾِّ قمؾقف احلديث 

اًمعؾؾ اًمغامضة اخلػقة اًمتل ُ شمظفر إُ ًمؾجفاسمذة ذم قمؾقف احلديث، لإكام يتؿؽـ 

ًَض همامرك  مـف ليؼقم قمغم معرومتف أهؾ احلػظ لاخلؼمة لاًمػفؿ اًمثاىمب، لهلذا مل خيي

ىًمَطـل.  إُ اًمؼؾقؾ مـ اّئؿة يماسمـ اعمديـل، لأمحد، لاًمبخارن، لأيب طماشمؿ، لاًمداري

 إمم أن إؾمـاد يتطرؾ اًمتعؾقؾ؟

ه: ّق احلديث  يتطرؾ اًمتعؾقؾ إمم اإلؾمـاد اجلامع ذلطي اًمصحة فماهرا

 اًمضعقػ ُ حيتاج إمم اًمبحث قمـ قمؾؾف: إذ إكف مردلد ُ يعؿؾ سمف.

 سمٌؿي ًيَستيعاق قمغم إدراؿ اًمعؾة؟

 ًيستعاق قمغم إدراؿ اًمعؾة سملمقر، مـفا:

د اًمرالن.-  خماًمػة همػمك ًمف.-  شمػرُّ

 ىمرائـ أظمرم شمـضؿ إمم ما شمؼدف ذم اًمػؼرشملم.-

ؿى لىمع مـ رالن احلديث، إما  هذك اّمقر شمـبف اًمعارؽ هبذا اًمػـ قمغم لهي

ـى ذم طمديث رلاك مقصقُه، أل لىمػى ذم طمديث رلاك مرومققماه،  سمؽشػ إرؾما

ألإدظماًمٌف طمديثاه ذم طمديث، أل همػٌم ذًمؽ مـ اّلهاف، سمحقث يغؾب قمغم فمـف ذًمؽ: 

 صحة احلديث. ومقحؽؿ سمعدف

ؾَّؾ؟  ما هق اًمطريؼ إمم معرومة اعمًعي

اًمطريؼ إمم معرومتف هق مجع ـمرؾ احلديث، لاًمـظر ذم اظمتالؽ رلاشمف، 

 لاعمقازكة سملم وبطفؿ لإشمؼاهنؿ، صمؿ احلؽؿ قمغم اًمرلاية اعمعؾقًمة.

 أجـ شمؼع اًمعؾة؟  

 شمؼع ذم اإلؾمـاد ؼ لهق اّيمثر ؼ يماًمتعؾقؾ سماًمقىمػ لاإلرؾماـ.   -أ

ءة اًمبسؿؾة ذم اًمصالة.لشمؼع  -ب  ذم اعمتـ ؼ لهق اّىمؾ ؼ مثؾ طمديث كػل ىمرا

 هؾ اًمعؾة ذم اإلؾمـاد شمؼدح ذم اعمتـ؟

 = ىمد شمؼدح ذم اعمتـ مع ىمدطمفا ذم اإلؾمـاد، لذًمؽ مثؾ اًمتعؾقؾ سماإلرؾماـ. -
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اعمضطرب: هق احلديث اًمذن لىمع ذم ؾمـدك أل متـف اظمتالؽ ُ  -31

 .(3)يؿؽـ رومعف سماًمؽمضمقح أل اًمتطبقؼ

                                                                    

لىمد شمؼدح ذم اإلؾمـاد ظماصة، ليؽقق اعمتـ صحقحاه، مثؾ طمديث ييَعغمي  -= 

اق سماخٌلقار»قمؿرل سمـ ديـار قمـ اسمـ قمؿر مرومققماه  سمـ قًمبيَقد، قمـ اًمثقرن قمـ قِّعي ش اًمبي

إكام هق قمبداًمؾف سمـ ش قمؿرل سمـ ديـار»ومؼد لٌهؿ ييَعغمي قمغم ؾمػقاق اًمثقرن ذم ىمقًمف: 

ؾيط: ّق يًمالًّ مـ قمؿرل  ديـار، ومفذا اعمتـ صحقح، لاق يماق ذم اإلؾمـاد قمؾة اًمغي

صحة اعمتـ، لاق يماق ؾمقاؾ  لقمبد اهلل سمـ ديـار صمؼة. ومنسمداـ صمؼة سمثؼة ُ يرض

 اإلؾمـاد ظمطل.

 أؿمفر اعمصـػات ومقف:

  يمتاب اًمعؾؾ ُسمـ اعمديـل.  -أ

 قمؾؾ احلديث ُسمـ أيب طماشمؿ.  -ب

 اًمعؾؾ لمعرومة اًمرضماـ ّمحد سمـ طمـبؾ. -ج

 اًمعؾؾ اًمؽبػم،  -د

 لاًمعؾؾ اًمصغػم، ًمؾؽممذن .  -ـه

 أمجعفا لألؾمعفا.اًمعؾؾ اًمقاردة ذم اّطماديث اًمـبقية ًمؾدارىمطـل، لهق  -ل

(3) : لهق اظمتالـ اّمر ش اُوطراب»هق اؾمؿ وماقمؾ مـ  شمعريػف:ًمغةه

لومساد كظامف، لأصؾف مـ اوطراب اعمقج، إذا يمثرت طمريمتف لضب سمعضف 

 سمعضاه.

 ما ًرٌلني قمغم أيَلضًمفى خمتؾػة متسالية ذم اًمؼقة. اصطالطماه:

م قمغم أؿمؽاـ متعاروة  ذح اًمتعريػ: أن هق احلديث اًمذن ًيَرلي

متداومعة، سمحقث ُ يؿؽـ اًمتقومقؼ سمقـفا أبداه، لشمؽقق مجقع شمؾؽ اًمرلايات متسالية 

ذم اًمؼقة مـ مجقع اًمقضمقك، سمحقث ُ يؿؽـ شمرضمقح أطمدمها قمغم اّظمرم سمقضمف مـ 

 = لضمقك اًمؽمضمقح.
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اعمؼؾقب : هق احلديث اًمذن لىمع ذم ؾمـدك أل متـف شمؼديؿ أل   -33

ف اعممظمر، أل أيٌتي سمرالى مؽاق رالى  ري اًمؾػظ اعمؼدف، لىًمدِّ شملظمػم ظمطله، أن ًأظمِّ

 .(3)ظمطله 

                                                                    

طرب لذطمف يتبلم مـ اًمـظر ذم شمعريػ اعمض ذلط حتؼؼ اُوطراب:= 

 أنف ُ يسؿك احلديث مضطرسماه إُ إذا حتؼؼ ومقف ذـماق لمها:

 اظمتالؽ رلايات احلديث سمحقث ُ يؿؽـ اجلؿع سمقـفا.  -

 شمسالن اًمرلايات ذم اًمؼقة سمحقث ُ يؿؽـ شمرضمقح رلاية قمغم أظمرم  -

أما إذا شمرضمحت إطمدم اًمرلايات قمغم اّظمرم، أل أمؽـ اجلؿع سمقـفا 

اُوطراب شمزلـ قمـ احلديث، لكعؿؾ سماًمرلاية اًمراضمحة  سمشؽؾ مؼبقـ: ومنق صػة

 ذم طماًمة اًمؽمضمقح، أل كعؿؾ سمجؿقع اًمرلايات ذم طماًمة إمؽاق اجلؿع سمقـفا .

يـؼسؿ اعمضطرب سمحسب مقىمع اُوطراب ومقف إمم ىمسؿلم:  أىمسامف:

 مضطرب اًمسـد، لمضطرب اعمتـ، للىمقع اُوطراب ذم اًمسـد أيمثر.

 مٌمَـّ يؼع اُوطراب؟

ىمد يؼع اُوطراب مـ رال لاطمد، سملق ييَرٌلن احلديث قمغم ألضمف    -أ

 خمتؾػة.

لىمد يؼع اُوطراب مـ مجاقمة، سملق ييَرٌلن يمؾ مـفؿ احلديث قمغم  -ب

 لضمف خياًمػ رلاية اِظمريـ.

َؾب»هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغة:( (3 لهق حتقيؾ اًمٌمء قمـ ش اًمؼي

 لضمفف.

إسمداـ ًمػظ سمآظمر ذم ؾمـد احلديث أل متـف، سمتؼديؿ أل شملظمػم  اصطالطماه:

 لكحقك.

يـؼسؿ اعمؼؾقب إمم ىمسؿلم رئقسقلم مها: مؼؾقب اًمسـد، لمؼؾقب  أىمسامف:

 اعمتـ.

 = لهق ما لىمع اإلسمداـ ذم ؾمـدك، لًمف صقرشماق: مؼؾقب اًمسـد:
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ف اًمرالن ليمظمر ذم اؾمؿ أطمد اًمرلاة لاؾمؿ أبقف، يمحديث    -3 = دِّ أق ًيؼي

ة»مرلن قمـ  ة سمـ يمعب»ومػمليف اًمرالن قمـ ش يمعب سمـ ًمرَّ  ش.ًمرَّ

أق ًيَبٌدـ اًمرالن ؿمخصاه سمآظمر سمؼصد اإلهمراب: يمحديث مشفقر قمـ    -1

 ش.كاومع»ومقجعؾف اًمرالن قمـ ش ؾمامل»

 لهذا اًمـقع مـ اًمؼؾب هق اًمذن ًيَطؾيؼ قمغم راليف: أنف ينؾ احلديث .

 :ف، لًمف صقرشماق أجضاه لهق ما لىمع اإلسمداـ ذم متـ مؼؾقب اعمتـ:

ف اًمرالن ليمظمر ذم سمعض متـ احلديث.  -3 دِّ لمثاًمف : طمديث أيب  أق ًيؼي

هريرة قمـد مسؾؿ ذم اًمسبعة اًمذيـ يظؾفؿ اهلل ذم فمؾف يقف ُ فمؾ إُ فمؾف، ومػقف: 

، ومفذا مما شلرضمؾ شمصدؾ سمصدىمة وملظمػاها طمتك ُ شمعؾؿ يؿقـف ما شمـػؼ ؿمامًمف»

 .شطمتك ُ شمعؾؿ ؿمامًمف ما شمـػؼ يؿقـف»هق : اكؼؾب قمغم سمعض اًمرلاة لإكام 

عؾ اًمرالن متـ هذا احلديث قمغم إؾمـاد آظمر  -1 ، لجيعؾ إؾمـادك عمتـ أق جيي

آظمر، لذًمؽ سمؼصد اُمتحاق لهمػمك. مثاًمف: ما ومعؾ أهؾ سمغداد مع اإلماف 

ها قمغم ما  دَّ اًمبخارن، إذ ىمؾبقا ًمف مائة طمديث، لؾملخقك قمـفا: امتحاكاه حلػظف، ومري

 قمؾقف ىمبؾ اًمؼؾب، لمل خيطئ ذم لاطمد مـفا.يماكت 

َؾب: ختتؾػ اّؾمباب اًمتل حتؿؾ سمعض اًمرلاة قمغم  اّؾمباب احلامؾة قمغم اًمؼي

 اًمؼؾب، لهذك اّؾمباب هل:

 ىمصد اإلهمراب ًمػمهمب اًمـاس ذم رلاية طمديثف لاّظمذ قمـف. -

 ىمصد اُمتحاق لاًمتليمد مـ طمػظ اعمحدث لمتاف وبطف.  -

 ؾط مـ همػم ىمصد .اًمقىمقع ذم اخلطل لاًمغ -

 طمؽؿ اًمؼؾب:

إق يماق اًمؼؾب سمؼصد اإلهمراب ومال ؿمؽ ذم أنف ُ جيقز: ّق ومقف شمغقػماه  -

 ًمؾحديث، لهذا مـ قمؿؾ اًمقواقملم.

لإق يماق سمؼصد اُمتحاق، ومفق ضمائز ًمؾتثبت مـ طمػظ اعمحدث لأهؾقتف،   -

ي اًمصحقح ىمبؾ اكػضاض اعمجؾس.  = لهذا سمنمط أق ًيبيلمَّ
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ػ: هق احلديث اًمذن لىمع اًمغؾط ومقف سمحقث  -35 حَّ شمغػمت اعَمًصي

طف، أل طمريماشمف، لؾمؽـاشمف، لسمؼقت صقرة اخلط قمغم طماهلا  .(3)ًكؼي

                                                                    

طن لؾمفق، ومال ؿمؽ أق وماقمؾف معذلر ذم ظمطئف، ًمؽـ لإق يماق قمـ ظم -= 

 إذا يمثر ذًمؽ مـف ومنكف خًيٌؾُّ سمضبطف ، لجيعؾف وعقػاه.

 (3) : ، لهق اخلطل ذم اًمصحقػة، شاًمتصحقػ»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغةه

ٌػلُّ »لمـف  حي ءة اًمصحقػة، ومقغػم سمعض أخػافمفا سمسبب ش اًمصَّ لهق مـ خيطئ ذم ىمرا

 ظمطئف ذم ىمراءهتا.

شمغقػم اًمؽؾؿة ذم احلديث إمم همػم ما رلاها اًمثؼات ًمػظاه أل اصطالطماه: 

 معـك.

ـً أمهقتف ذم يمشػ اّظمطاء اًمتل  أمهقتف لدىمتف: َؽًؿ هق ومـ ضمؾقؾ دىمقؼ، لشمي

اؾ مـ احلػاظ  لىمع ومقفا سمعض اًمرلاة، لإكام يـفض سملقمباء هذك اعمفؿة احلًذَّ

ىًمطـل.  يماًمداري

ػ شمؼسقامشمف: حَّ إمم صمالصمة شمؼسقامت، يمؾ شمؼسقؿ سماقمتبار،  ىمسؿ اًمعؾامء اعمًصي

 لإًمقؽ هذك اًمتؼسقامت:

َقىمٌٌعٌف: ػ سماقمتبار مقىمعف إمم ىمسؿلم، لمها: سماقمتبار مي حَّ  يـؼسؿ اعمًصي

اضٌمؿ»لمثاًمف : طمديث ؿمعبة قمـ  شمصحقػ ذم اإلؾمـاد:  -3 اف سمـ ًمري قَّ ، شاًمعي

ٌعلم، ومؼاـ : قمـ  ػًف اسمـ مي اف سمـ ًمزاطمؿ»صحَّ قَّ  ش . اًمعي

ري ط »لمثاًمف طمديث زيد سمـ صماسمت أق اًمـبل  صحقػ ذم اعمتـ:شم  -1 اطَمتيجي

ًف اسمـ هلقعة ومؼاـ : شذم اعمسجد... ػي حَّ ؿي ذم اعمسجد »، صي  ...ش.اطَمتيجي

 ليـؼسؿ سماقمتبار مـشئف إمم ىمسؿلم أجضا، لمها: ف:ؼؼؼئؼؼؼشي ؼؼؼـَ ؼؼؼسماقمتبار مي 

: اًمؼارئ: إما ًمرداءة  ) هق اّيمثر ( أن يشتبف اخليطُّ قمغم سميٍمي  شمصحقػ سميٍمي

ًف شمـ صاف رمضاق لأتبعف ؾٌمتًّا مـ ؿمقاـ...»اخلط أل قمدف كيَؼطٌٌف. لمثاًمف :  ػي حَّ ، صي

َقزم، ومؼاـ:  ػ شمـ صاف رمضاق لأتبعف ؿمقئا مـ ؿمقاـ...»أبق سمؽر اًمصُّ حَّ ، ومصي

 = ش.ؿمقئاه »إمم ش ؾمتاه »
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ل كحق أن شمصحقػ مـشمك رداءة اًمسؿع أل سًمَعًد اًمسامع أ شمصحقػ اًمسؿع:= 

ذم لاطمد. لمثاًمف: طمديث  َ ذًمؽ: ومقشتبف قمؾقف سمعض اًمؽؾامت: ًمؽقهنا قمغم لزق سي

 ش.لاصؾ اّطمدب»، صحػف سمعضفؿ ومؼاـ : قمـ شقماصؿ اّطمقـ»مرلن قمـ 

 ليـؼسؿ سماقمتبار ًمػظف أل معـاك إمم ىمسؿلم لمها: سماقمتبار ًمػظف أل معـاك:

 لهق اّيمثر، لذًمؽ يماّمثؾة اًمساسمؼة.  شمصحقػ ذم اًمؾػظ:  -3

ػ اًمؾػظ قمغم طماًمف،  شمصحقػ ذم اعمعـل:  -1 حِّ أن: أق ًيَبٌؼل اًمرالن اعمًصي

د. لمثاًمف : ىمقـ أيب مقؾمك  ًمؽـ يػنك شمػسػماه يدـ قمغم أنف ومفؿ معـاك ومفامه همػم مرا

ـيزن :  غمَّ إًمقـا رؾمقـ اهلل »اًمعي ة، صي ـيزي ، يريد طشكحـ ىمقف ًمـا ذؽ: كحـ مـ قمي

ةط أق اًمـبل »سمذًمؽ طمديث:  ـيزي صغم إمم ىمبقؾتفؿ ، لإكام ، ومتقهؿ أنف شصغم إمم قمي

ًب سملم يدن اعمصكم. ًة شًمـَصي ًة هـا احلَرسمي ـيزي  اًمعي

 شمؼسقؿ احلاومظ اسمـ طمجر:

هذا لىمد ىمسؿ احلاومظ اسمـ طمجر اًمتصحقػ شمؼسقام آظمر، ومجعؾف ىمسؿلم 

  لمها:

ػ:    -3 حَّ لهق ما يماق اًمتغقػم ومقف سماًمـسبة إمم كيَؼط احلرلؽ مع سمؼاء اعمًصي

، صحػف  شمـ صاف رمضاق، لأتبعف ؾمتا مـ ؿمقاـ»يث : صقرة اخليط. مثاًمف: طمد

 سماًمشلم اعمعجؿة لاًمقاء.ش ؿمقئا»أبق سمؽر اًمصقزم ومؼاـ: 

ؽ:   -1 رَّ َؽؾ احلرلؽ مع سمؼاء  اعمًحي لهق ما يماق اًمتغقػم ومقف سماًمـسبة إمم ؿمي

ٌّ يقف اّطمزاب قمغم  »صقرة اخلط. مثاًمف: يمحديث ضماسمر ريض اهلل قمـف:  ًرمل ًأيبي

، صحػف همـدر لىماـ ومقف : أييٌب ، شرؾمقـ اهلل صغم اهلل قمؾقف لؾمؾؿ أيمحؾف ومؽقاك

سماإلواومة ، لإكام هق ًأيب سمـ يمعب. لأبق ضماسمر يماق ىمد اؾمتشفد ىمبؾ ذًمؽ سمًلطمد، يمذا 

 ذيمرك  اجلزرن.

 هؾ يؼدح اًمتصحقػ سماًمرالن؟

َسؾيؿ مـ  -أ إذا صدر مـ اًمرالن كادراه: ومنكف ُ يؼدح ذم وبطف: ّنف ُ يي

 = صحقٌػ اًمؼؾقٌؾ أطمد.اخلطن لاًمت
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لإذا يمثر ذًمؽ مـف: ومنكف يؼدح ذم وبطف، ليدـ قمغم ظمػتف، لأنف ًمقس  -ب= 

 مـ أهؾ هذا اًمشلق.

هماًمباه ما يؽقق اًمسبب ذم لىمقع  اًمسبب ذم لىمقع اًمرالن ذم اًمتصحقػ اًمؽثػم:

قف  ًحػ، لقمدًف شمؾؼِّ اًمرالن ذم اًمتصحقػ هق أظمذ احلديث مـ سمطقق اًمؽتب لاًمصُّ

ر اّئؿة مـ أظمذ احلديث قمؿـ هذا ؿملهنؿ، قمـ اًمشققخ ل اعمدرؾملم، لًمذًمؽ طمذَّ

 : ػل»لىماًمقا حي  ، أن ُ يمظمذ قمؿـ أظمذك مـ اًمصحػ.شُ يمظمذ احلديث مـ صي

 أؿمفر اعمصـػات ومقف:

 ، ًمؾدارىمطـل.اًمتصحقػ   -أ

 ًمؾخطايب.إصالح ظمطن اعمحدصملم،    -ب

 ّيب أمحد اًمعسؽرن. شمصحقػات اعمحدصملم، -ج

اًمٌمء ذم اًمٌمء، إذا أدظمؾتيف ش أدرضمت»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغة: ( (3

 ومقف لوؿـتيف إياك.

 ما هًمقِّؼري ؾمقاؾ إؾمـادك، أل ًأدظٌمؾي ذم متـف ما ًمقس مـف سمال ومصؾ. اصطالطماه:

]لسمؾػظ آظمر: ما ذيمر ذم وؿـ احلديث متصال سمف مـ همػم ومصؾ لًمقس مـف. 

 مـفج اًمـؼد ذم قمؾقف احلديث[.

ج اعمتـ.اعمد أىمسامف: ج اإلؾمـاد، لًمَدري  رج ىمسامق: ًمَدري

 مدرج اإلؾمـاد: هق ما همػم ؾمقاؾ إؾمـادك.   -3

 ذيمر اًمعؾامء إلدراج اًمسـد صقرا متعددة يؿؽـ أق دمؿؾ ومقام يكم:

أق يسؿع اًمرالن طمديثا قمـ مجاقمة خمتؾػلم ذم إؾمـادك، ومػمليف  -3

هذا ما رلاك أبق لمما لضمدكاك مـ  قمـفؿ سمنؾمـاد لاطمد، لُ يبلم اظمتالومفؿ.

َهب، أظمؼمين ضمرير سمـ  َفٌرن، أظمؼمكا اسمـ لي دالد: طمدصمـا ؾمؾقامق سمـ دالد اًمؼؿي

َؿرة، لاحلارٌث  ، قمـ أيب إؾمحاؾ، قمـ قماصٌؿ سمـ وي طمازف، لؾمؿك آظمري

مائتا  ومنذا يماكت ًمؽط: »اّقمقر، قمـ قمكم ريض اهلل قمـف، قمـ اًمـبل 

 = ش.درهؿ لطماـ قمؾقفا احلقـ ومػقفا مخسة دراهؿ...
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َؿرة رلاك مقىمقوما =  هذا ىمد ًأدٌرج ومقف إؾمـاد ذم آظمر، ذًمؽ أق قماصؿ سمـ وي

قمغم قمكم، لاحلارث رلاك مسـدا أن مرومققما، لاحلارث متفؿ سماًمؽذب، ومجاء ضمرير 

لمها  -سمـ طمازف لضمعؾف مرومققما مـ رلايتفام. لىمد ذيمر أبق دالد أق ؿمعبةي لؾمػقاقي 

أيب إؾمحاؾ، قمـ قماصؿ، قمـ ليمذا همػممها: رللا احلديث قمـ  -مـ ضمباـ اًمعؾؿ 

ؿ ومجعؾ احلديث  هي قمكم، لمل يرومعقك، ومعؾؿـا مـ ذًمؽ أق ضمريرا ىمد داظمؾف اًمقي

 مرومققما مـ رلاية قماصؿ أجضا، لأدرضمفا مع رلاية احلارث.

أق يؽقق اعمتـ قمـد رال إُ ـمروما مـف، ومنكف قمـدك سمنؾمـاد آظمر، ومػمليف  -1

قمـف رال شماما سمنؾمـاد لاطمد، لكحقك ومقام كرم إذا يماق قمـدك طمديثاق سمنؾمـاديـ 

لمـ أمثؾة هذك اًمصقرة: طمديث ؾمعقد سمـ أيب ومجؿع سمقـفام سمنؾمـاد لاطمد. 

حتاؾمدلا، ُ شمباهمضقا، لُ »مريؿ قمـ ماًمؽ قمـ اًمزهرن قمـ أنس مرومققما: 

مدرج ذم احلديث هبذا اًمسـد، إكام هق ش لُ شمـاومسقا »ىمقًمف: ش. لُ شمـاومسقا...

 مـ طمديث آظمر رلاك ماًمؽ قمـ أيب اًمزكاد قمـ أيب هريرة مرومققماه.

أق يسقؾ اعمحدث إؾمـاد طمديث، صمؿ يعرض ًمف قمارض ومقؼقـ  -1

 يمالما مـ قمـد كػسف ومقظـف سمعض اًمسامعلم متـ ذًمؽ اإلؾمـاد، ومػمليف سمف.

مـ »مثاـ هذك اًمصقرة: ىمصة صماسمت سمـ مقؾمك اًمزاهد اعمشفقرة، ذم رلايتف: 

ومؼد دظمؾ صماسمت سمـ مقؾمك قمغم ش. يمثرت صالشمف سماًمؾقؾ طمسـ لضمفف سماًمـفار

صمـا اّقمؿش قمـ أيب ؾمػقاق قمـ »ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼايض لهق يؼقـ: 

 ذيمر صماسمت إمم كظر ومؾام قمؾقف، صماسمت ومدظمؾ. طشرؾمقـ اهلل ىماـ  ضماسمر

سمف صماسمتا ًمزهدك للرقمف: ومظـ صماسمت أق ذًمؽ ؾمـد احلديث، ومؽاق  ديري ذًمؽ،

 حيدث سمف هبذا اإلؾمـاد.

ك سمعض اًمعؾامء مقوققماه،  ك اسمـ اًمصالح ؿمبفي اًمقوع، لقمدَّ لهذا قمدَّ

دَّ مـ اعمدرج، لهق ألمم، ّق معـك اإلدراج  لاظمتار احلاومظ اسمـ طمجر أق ًيعي

 ومقف أفمفر. )مـفج اًمـؼد ذم قمؾقف احلديث(

 = 
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 ما ًأَدظٌمؾي ذم متـف ما ًمقس مـف سمال وميَصؾ.مدرج اعمتـ:  -1 = 

 صمالصمة لهل: أىمسامف:

أق يؽقق اإلدراج ذم ألـ احلديث، لهق اًمؼؾقؾ، ًمؽـف أيمثر مـ لىمققمف ذم  -

 لؾمطف.

 أق يؽقق اإلدراج ذم لؾمط احلديث، لهق أىمؾ مـ اّلـ. -

 أق يؽقق اإلدراج ذم آظمر احلديث ، لهق اًمغاًمب . -

 أمثؾتف:

 مثاـ ًمقىمقع اإلدراج ذم ألـ احلديث:

لؾمببف أق اًمرالن يؼقـ يمالماه يريد أق يستدـ قمؾقف سماحلديث، ومقليت سمف سمال 

ومصؾ، ومقتقهؿ اًمسامع أق اًمؽؾ طمديث، مثؾ: ما رلاك اخلطقب مـ رلاية أيب ىميطيـ 

ىميًفام ؼ قمـ ؿمعبة قمـ حمؿد سمـ زياد قمـ أيب هريرة ىماـ: ىماـ  رَّ ةي ؼ ومي بياسمي رؾمقـ اهلل لؿمي

ش أؾمبغقا اًمقوقء:»ومؼقًمف ش. أيؾَمبٌغقا اًمقوقء ، ليؾ ًمألقمؼاب مـ اًمـارط : »

ي ذم رلاية اًمبخارن قمـ آدف، قمـ ؿمعبة، قمـ حمؿد  ج مـ يمالف أيب هريرة يمام سًملمِّ ًمَدري

ليؾ »ىماـ: ط سمـ زياد، قمـ أيب هريرة، ىماـ : أؾمبغقا اًمقوقء، ومنق أبا اًمؼاؾمؿ 

 ش.ًمألقمؼاب مـ اًمـار 

ًة ذم رلايتفام ًمف قمـ ؿمعبة قمغم ما ؾًمؼـاك »خلطقب : ىماـ ا بياسمي ـى لؿمي ٌهؿ أبق ىميطي لي

ػػم قمـف يمرلاية آدف   ش. ، لىمد رلاك اجليؿُّ اًمغي

 مثاـ ًمقىمقع اإلدراج ذم لؾمط احلديث:

ء ؼ لهق ط يماق اًمـبل »طمديث قمائشة ذم سمدء اًمقطمل:  ـًَّث ذم همار طمرا تيحي يي

بًُّد ؼ اًمؾقازم ذلات اًمعدد  مدرج مـ يمالف اًمزهرن.ش لهق اًمتعبد»ومؼقًمف:  ش.اًمتيعي

ًمؾعبد »طمديث أيب هريرة مرومققماه:  مثاـ ًمقىمقع اإلدراج ذم آظمر احلديث:

اعمؿؾقؿ أضمراق، لاًمذن كػز سمقدك! ًمقُ اجلفاد ذم ؾمبقؾ اهلل، لاحلج، لسمٌرُّ أمل: 

 ش.ّطمببت أق أمقت لأنا ممؾقؿ

 = 
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أيب هريرة: ّنف يستحقؾ أق  مـ يمالفش لاًمذن كػز سمقدك ... اًمخ» ومؼقًمف= 

، لّق أمف مل شمؽـ مقضمقدة ط. يصدر ذًمؽ مـف  ؾَّ ّنف ُ يؿؽـ أق يتؿـك اًمرِّ

ها. َّ  طمتك ييؼمي

 دلاقمل اإلدراج متعددة أؿمفرها ما يكم: دلاقمل اإلدراج:

 سمقاق طمؽؿ ذقمل. -

 اؾمتـباط طمؽؿ ذقمل مـ احلديث ىمبؾ أق يتؿ احلديث.-

 ذح ًمػظ همريب ذم احلديث. -

ؿ اإلدراج ؟ رؿ اإلدراج سملمقر، مـفا: يمقػ ًيَدري  ًيدي

 لرلدك مـػصال ذم رلاية أظمرن .-

 اًمتـصقص قمؾقف مـ سمعض اّئؿة اعمطؾعلم . -

ر اًمرالن كػسف أنف أدرج هذا اًمؽالف . -  إىمرا

 يؼقـ ذًمؽ.ط اؾمتحاًمة يمقكف -

ف سمنمجاع اًمعؾامء مـ اعمحدصملم لاًمػؼفاء  طمؽؿ اإلدراج: اإلدراج طمرا

، ليستثـك مـ ذًمؽ ما يماق ًمتػسػم همريب: ومنكف همػم ممـقع، لًمذًمؽ ومعؾف لهمػمهؿ

 اًمزهرن لهمػمك مـ اّئؿة.

 أؿمفر اعمصـػات ومقف:

َصؾ اًم»   -3 َصًؾ ًمؾقي ج ذم اًمؼؼؼؿً ؼؼؼاًمػي  ًمؾخطقب اًمبغدادن.  شَؼؾؼؼؼـَّ ؼؼؼَدري

جؼؼؼؿً ؼؼؼج سمؽمشمقب اًمؼؼؼي فؼؼؼـَ ؼؼؼؿي ؼؼؼشمؼريب اًم»   -1 ُسمـ طمجر، لهق شمؾخقص  شَدري

 ًمؽتاب اخلطقب لزيادة قمؾقف.
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 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث ؾمؼقط اًمرالن لقمدمف -3

 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث ؾمؼقط اًمرالن لقمدمف قمغم ؾمبعة أىمساف:

 اعمتصؾ -3

 اعمسـد -1

 اعمـؼطع -1

 اعمعؾؼ -3

 اعمعضؾ -5

 اعمرؾمؾ -6

 اعمدًمَّس -7

 

ن اشمصؾ ؾمـدك، لمل يسؼط أطمد اعمتصؾ: هق احلديث اًمذ -3

 .(3)رلاشمف

                                                                    

(3 ) : ؾ»وماقمؾ مـ  اؾمؿشمعريػف:ًمغةه طيعي »ود ش اشمَّصي ليسؿك هذا اًمـقع ش. اَكؼي

 أجضاه.ش اعمقصقـ»سمؼ

 ما اشمصؾ ؾمـدك مرومققماه يماق أل مقىمقوماه. اصطالطماه:

 أمثؾتف:

ماًمؽ، قمـ اسمـ ؿمفاب، قمـ ؾمامل سمـ قمبداًمؾف، قمـ » مثاـ اعمتصؾ اعمرومقع:

 ...ش.أنف ىماـ: يمذا ط أبقف، قمـ رؾمقـ اهلل 

 ...ش.ماًمؽ، قمـ كاومع، قمـ اسمـ قمؿر، أنف ىماـ يمذا » مثاـ اعمتصؾ اعمقىمقؽ:

 هؾ يسؿك ىمقـ اًمتاسمعل متصال؟

لأما أىمقاـ اًمتاسمعلم ؼ إذا اشمصؾت اّؾماكقد إًمقفؿ ؼ ومال »ىماـ اًمعراىمل: 

متصؾة ذم طماًمة اإلـمالؾ، أما مع اًمتؼققد ومجائز، للاىمع ذم يمالمفؿ، يسؿقهنا 

يمؼقهلؿ: هذا متصؾ إمم ؾمعقد سمـ اعمسقب، أل إمم اًمزهرن، أل إمم ماًمؽ، لكحق 

ومنـمالؾ اعمتصؾ قمؾقفا يماًمقصػ ش مؼاـمقع»ذًمؽ، ىمقؾ: لاًمـؽتة ذم ذًمؽ أهنا شمسؿك 

 ش.ًمٌمء لاطمد سمؿتضاديـ ًمغة
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صؾی اهلل  اعمسـد: هق احلديث اًمذن اشمصؾ رلاشمف إمم رؾمقـ اهلل -1

 .(3) قمؾقف لؾمؾؿ

                                                                    

ا إمم اًمـبل هق ما اشم  احلديث اعمسـد:( 3)  ط.صؾ ؾمـدك مرومققمه

ومال يدظمؾ اعمقىمقؽ لاعمؼطقع، لًمق اشمصؾ إؾمـادمها، لُ اعمـؼطع، لًمق يماق 

ىمطع سمف احلايمؿ لاىمتٍم ش. اعمسـد»مرومققما. لهذا هق اعمعتؿد اعمشفقر ذم شمعريػ 

صمؿ ومنك ش. سمسـد فماهرك اُشمصاـ»قمؾقف. لضمزف سمف ذم اًمـخبة، ًمؽـف ىماـ ذم شمعريػف: 

يمعـعـة اعمدًمس لاعمعاس  -مـ اًمتؼققد سماًمظفقر أق اُكؼطاع اخلػلليػفؿ »ومؼاـ: 

ضمقا  -اًمذن مل يثبت ًًمؼقُّف ُ خيرج قمـ يمقكف مسـدا: إلـمباؾ اّئؿة اًمذيـ ظمرَّ

 ش. اعمساكقد قمغم ذًمؽ

لهذا اًمتػسػم ًمؾؿسـد مل كجد أطمدا ؾمبؼ سمف، سمؾ لضمدكا ما يدـ قمغم ظمالومف. 

يمثػمة، صمؿ إق احلايمؿ ىمد سح سمـػل  ومؼد لضمدكا ذم اعمساكقد أطماديث مـؼطعة

لهذا اًمتعريػ مقاومؼ ًمؼقـ »اًمتدًمقس قمـ اعمسـد، ومال يصح ىمقـ احلاومظ: 

 ش.احلايمؿ...

ًمؽـ سمعض اعمحدصملم أـمؾؼ اعمسـد قمغم همػم ما ذيمركاك، مما يقضمب اًمتـبقف 

، مقصقُ يماق أل همػم طقمغم ما رومع إمم اًمـبلش اعمسـد»ومؼد أـمؾؼ سمعضفؿ  قمؾقف:

مذهب اسمـ قمبد اًمؼم، لمـف ىمقـ اًمدارىمطـل ذم ؾمعقد سمـ قمبقد مقصقـ، لهق 

ومؼقًمف: ش ًمقس سماًمؼقن، حيدث سملطماديث يسـدها، لهمػمك يقىمػفا»اًمثؼػل: 

 أن يرومعفا.ش: يسـدها»

لىمد يطؾؼ اعمسـد قمغم شملخقػ ذم أؾماكقد اّطماديث، مثؾ مسـد اًمشفاب، 

 لمسـد اًمػردلس، أن أؾماكقد أطماديثفام.

 د ًأـمؾٌؼ:لاحلاصؾ أق اعمسـد ىم

، ؾمقاء يماق مرومققماه أل مقىمقوماه، لًمؽـ هماًمب اؾمتعامًمف قمؾی اعمتصؾ ؾمـداه   -

 ًمؾؿرومقع، ىماًمف اخلطقب: ومالومرؾ قمـدك سملم اعمسـد اعمتصؾ إُ ذم همؾبة اُؾمتعامـ.

ء يماق سماشمصاـ أل سماكؼطاع، ىماًمف طل قمؾی اعمرومقع إًمی اًمـبل   - ، ؾمقا

 = عمرومقع مطؾؼاه، ومقؾزف قمؾی ىمقًمف أق يتحداسمـ قمبد اًمؼم: ومالومرؾ قمـدك سملم اعمسـد لا
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اعمرؾمؾ لاعمسـد، لهق خماًمػ ًمؾؿستػقض مـ قمؿؾ أئؿة احلديث ذم مؼاسمؾتفؿ  = 

 سملم اعمرؾمؾ لاعمسـد.

طمؽاك اسمـ قمبد اًمؼم قمـ  ،طل قمؾی اعمتصؾ ؾمـداه، اعمرومقع إًمی اًمـبل   -

سمـ دىمقؼ ىمقف، ل سمف ىمطع احلايمؿ ل أبق قمؿرل اًمداين لأبق احلسـ سمـ احلصار لا

 اًمعقد، ومػرىمقا سملم اعمسـد لاعمتصؾ لاعمرومقع:

سملق اعمرومقع يـظر ومقف إًمی طماـ اعمتـ مع ىمطع اًمـظر قمـ اإلؾمـاد، ومحقث    -

ء اشمصؾ ؾمـدك أف ُ.ط صح إواومتف إًمی اًمـبل   يماق مرومققما، ؾمقا

ل مؼاسمؾف اعمتصؾ، ومنكف يـظر ومقف إًمی طماـ اإلؾمـاد، مع ىمطع اًمـظر قمـ     -

 يماق مرومققما أل مقىمقوما. اعمتـ، ؾمقاء

ل أما اعمسـد ومقـظر ومقف إًمی احلاًملم معاه، ومقجتؿع ذـما اُشمصاـ    -

لاًمرومع، ومقؽقق سمقـف ل سملم يمؾ مـ اًمرومع لاُشمصاـ قمؿقف ل ظمصقص مطؾؼاه: ومؽؾ 

 مسـد مرومقع، ل يمؾ مسـد متصؾ، لُ قمؽس ومقفام.

: لاًمذن يظفر زم سما 
ٰ

ء مـ هذا، لىمد ىماـ احلاومظ رمحف اهلل شمعاًمی ُؾمتؼرا

ط ما أواومف مـ ؾمؿع اًمـبل »يمالف أئؿة احلديث ل شمٍمومفؿ: أق اعمسـد قمـدهؿ: 

 ش.إًمقف سمسـد فماهرك اُشمصاـ

 ليستػاد مـ هذا اًمتعريػ:

أقمؿ مـ أق يؽقق حتؿؾ هذا احلديث سمعد اإلؾمالف، أل حتؿؾ  شمـ ؾمؿع»أق 

 طماـ يمػرك لأؾمؾؿ سمعًد، لخيرج هبذا اًمؼقد مـ مل يسؿع، يماعمرؾمؾ لاعمعضؾ.

خيرج ما يماق سمال ؾمـد، يمؼقـ اًمؼائؾ مـ اعمصـػلم: ىماـ  شسمسـد»ل ىمقًمف: 

  ، ومنق هذا مـ ىمبقؾ اعمعؾؼ.طرؾمقـ اهلل 

شمصاـ»ل ىمقًمف  طع، ًمؽـ يدظمؾ ومقف ما ومقف اكؼطاع ظمػل، خيرج اعمـؼ شفماهرك ُا

  ش.مسـداه »يمعـعـة اعمدًمس، ل اعمرؾمؾ اخلػل، ومال خيرج ذًمؽ قمـ يمقق احلديث يسؿی 

ىماـ: ل مـ شملمؾ مصـػات اّئؿة ذم اعمساكقد مل يرها خترج قمـ اقمتبار هذك 

 اّمقر.
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رالى ذم اعمـؼطع: هق احلديث اًمذن مل يتصؾ ؾمـدك، سمؾ ؾمؼط ومقف  -1

 .(3)مقوع ما

                                                                    

(3 ):  ود اُشمصاـ.ش اُكؼطاع»هق اؾمؿ وماقمؾ مـ  شمعريػف: ًمغةه

 ما مل يتصؾ إؾمـاًدك، قمغم أن لضمف يماق اكؼطاقمف. اصطالطماه:

يعـل أق يمؾ إؾمـاد اكؼطع مـ أن مؽاق يماق، ؾمقاء يماق  ذح اًمتعريػ:

اُكؼطاع مـ ألـ اإلؾمـاد، أل مـ آظمرك، أل مـ لؾمطف، ومقدظمؾ ومقف ؼ قمغم هذا ؼ 

قا اعمـؼطع سمام صُّ ًؾ. ًمؽـ قمؾامء اعمصطؾح اعمتلظمريـ ظمي ًؾ، لاعمعؾًَّؼ، لاعمعضي  مل اعمرؾمي

شمـطبؼ قمؾقف صقرة اعمرؾمؾ أل اعمعؾؼ أل اعمعضؾ، ليمذًمؽ يماق اؾمتعامـ اعمتؼدملم 

ـَ دلق اًمتاسمعل قمـ »ذم اًمغاًمب. لًمذًمؽ ىماـ اًمـقلن:  لأيمثر ما يستعؿؾ ذم رلاية مي

  ش.اًمصحايب، يمامًمؽ قمـ اسمـ قمؿر 

هق ما مل يتصؾ إؾمـادك مما ُ يشؿؾف  اعمـؼطع قمـد اعمتلظمريـ مـ أهؾ احلديث:

اعمرؾمؾ أل اعمعؾؼ أل اعمعضؾ. ومؽلقَّ اعمـؼطع اؾمؿ قماف ًمؽؾ اكؼطاع ذم اًمسـد،  اؾمؿ

ما قمدا صقراه صمالصماه مـ صقر اُكؼطاع، لهل:طمذؽ ألـ اإلؾمـاد، أل طمذؽ آظمرك، 

ًمقلم مـ أن مؽاق يماق، لهذا هق اًمذن مشك قمؾقف احلاومظ اسمـ  أل طمذؽ اصمـلم متقا

 طمجر ذم اًمـخبة لذطمفا.

ؼطاع ذم مؽاق لاطمد مـ اإلؾمـاد، لىمد يؽقق ذم أيمثر صمؿ إكف ىمد يؽقق اُك

 مـ مؽاق لاطمد، يملق يؽقق اُكؼطاع ذم مؽاكلم أل صمالصمة مثاله.

ما رلاك قمبداًمرزاؾ، قمـ اًمثقرن، قمـ أيب إؾمحاؾ قمـ زيد سمـ ًيثقع » مثاًمف:

َقًتؿقها أبا سمؽر: ومؼقن أملم ًمَّ   ش.قمـ طًمذيػة مرومققماه: إَق لي

، ؾمؼط مـ سملم شذيؽ»ؾ مـ لؾمطف لهق: ومؼد ؾمؼط مـ هذا اإلؾمـاد رضم

، لإكام  اًمثقرن لأيب إؾمحاؾ: إذ إق اًمثقرن مل يسؿع احلديث مـ أيب إؾمحاؾ مباذةه

 ؾمؿعف مـ ذيؽ، لذيؽ ؾمؿعف مـ أيب إؾمحاؾ.

 ومفذا اُكؼطاع ُ يـطبؼ قمؾقف اؾمؿ اعمرؾمؾ لُ اعمعؾؼ لُ اعمعضؾ ومفق مـؼطع.

 امء، لذًمؽ ًمؾجفؾ سمحاـ اًمرالناعمـؼطع وعقػ سماُشمػاؾ سملم اًمعؾ طمؽؿف:

 اعمحذلؽ.
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اعمعؾؼ: هق احلديث اًمذن ؾمؼط مـ ألـ إؾمـادك رالى لاطمد أل  -3

 (3)أيمثر.
                                                                    

(3 ): ؾَّؼ»هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغةه اًمٌمء سماًمٌمء أن كاـمف، ش قمي

لرسمطف سمف، لضمعؾف معؾؼاه. لؾمؿل هذا اًمسـد معؾؼاه سمسبب اشمصاًمف سماجلفة اًمعؾقا 

 ومؼط، لاكؼطاقمف مـ اجلفة اًمدكقا، ومصار يماًمٌمء اعمعؾؼ سماًمسؼػ لكحقك.

 ما طًمذؽ مـ مبدإ إؾمـادك رالى ومليمثر قمغم اًمتقازم. اصطالطماه:

 مـ صقرك:

 ش.يمذا ط : ىماـ رؾمقـ اهلل »أ. أق حيذؽ مجقع اًمسـد صمؿ يؼاـ مثال 

 ب. أق حيذؽ يمؾ اإلؾمـاد إُ اًمصحايب، أل إُ اًمصحايب لاًمتاسمعل.

 ىماـ اًمشقخ قمؽم طمػظف اهلل: 

 طمؽؿ اعمعؾؼ ذم اًمصحقحلم:

، إما أق يؽقق سمصقغة اجلزفشمعؾقؼف ًمؾحديث  إق سمقاق ذًمؽ سماًمـسبة ًمؾبخارن:

ث، أل رلم، أل ذيمر.  ، لإما أق يؽقق سمصقغة ُ شمػقد اجلزفمثؾ: ىماـ ومالق، أل طمدَّ

 صقغة متريض.مثؾ ًرلن قمـ ومالق، أل حًيؽك، أل قمـ ومالق، أل ًيؼاـ. لشمسؿك 

ومنق هذك اًمصقغة شمعتؼم طمؽام  -لهق اعمعؾؼ سمصقغة اجلزف  -أما اًمؼسؿ اّلـ:

احلديث إمم مـ قمؾؼف قمـف ومؼط: ّنف ُ يستجقز أق جيزف سماحلديث قمـف  سمصحة

، أل قمـ طلكسبتف إًمقف إُ لىمد صح قمـدك أنف ىماًمف. ومنذا ضمزف سمف قمـ اًمـبل 

اًمصحايب قمـف، ومفق صحقح. أما إذا يماق اًمذن قمؾؼ احلديث قمـف دلق اًمصحاسمة ومال 

أبرز مـ رضماًمف، حيؽؿ سمصحة احلديث طمؽام مطؾؼا، سمؾ يتقىمػ قمغم اًمـظر ومقؿـ 

لذم همػم ذًمؽ مما يشؽمط ًمصحة احلديث. ومتتـقع هذك اّطماديث إمم اًمصحقح 

 لهمػمك، سمحسب ذًمؽ.

لمـ هذا اًمبقاق يتضح ظمطل قمكم سمـ طمزف اًمظاهرن ذم ردك حلديث 

لىماـ هشاف سمـ قمامر: طمدصمـا صدىمة سمـ ظماًمد، طمدصمـا قمبد اًمرمحـ »اًمبخارن، ىماـ: 

ىمقس اًمؽاليب، طمدصمـا قمبد اًمرمحـ سمـ هًمـَؿ سمـ يزيد سمـ ضماسمر، طمدصمـا قمطقة سمـ 

 =  اّؿمعرن، ىماـ: طمدصمـل أبق قمامر اّؿمعرن، أل أبق ماًمؽ اّؿمعرن، لاهلل ما 
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، »يؼقـ: ط يمذسمـل، ؾمؿع اًمـبل =  ًمقؽقكـ مـ أمتل أىمقاف يستحؾقق احٌلري

 ش.لاحلرير، لاخلؿر، لاعمعازؽ...

ّق اًمبخارن ىماـ ومزقمؿ اسمـ طمزف أنف لإق رلاك اًمبخارن ومفق همػم صحقح: 

ومفق مـؼطع وعقػ، لاؾمؽملح اسمـ طمزف إمم ذًمؽ مـ ش. ىماـ هشاف سمـ قمامر»ومقف: 

أضمؾ شمؼرير مذهبف اًمػاؾمد ذم إسماطمة اعمالهل، لزقمؿف أنف مل يصح ذم حتريؿفا 

 طمديث.

لهذا ظمطل مـ »ىماـ أبق قمؿرل سمـ اًمصالح ذم ذطمف ًمصحقح مسؾؿ: 

 :-لاهلل أقمؾؿ -لضمقك 

ذم هذا أصال مـ ضمفة أق اًمبخارن ًمؼل هشاما لؾمؿع أنف ُ اكؼطاع  أطمدها:

 مـف.

أق هذا احلديث سمعقـف معرلؽ اُشمصاـ سمٍميح ًمػظف مـ همػم ضمفة  اًمثاين:

  اًمبخارن.

أنف لإق يماق ذًمؽ اكؼطاقما، ومؿثؾ ذًمؽ ذم اًمؽتاسملم همػم مؾحؼ  اًمثاًمث:

ؼا قًمرؽ مـ قمادهٌتام لذـمٌفام، لذيمٌرمها ذًمؽ ذم  يمتاب سماُكؼطاع اًمؼادح: ًمٌؼؿي

مقوقع ًمذيمر اًمصحقح ظماصة: ومؾـ يستجقزا ومقف اجلزف اعمذيمقر مـ همػم صمبت 

 ش.لصمبقت...

لهق ما يماق سمغػم صقغة اجلزف  -لأما اًمؼسؿ اًمثاين مـ اعمعؾؼ قمـد اًمبخارن:

ومفذك اًمصقغة ًمقست طمؽام سمصحتف قمؿـ رلاك قمـف: ّهنا شمستعؿؾ ذم احلديث  -

 اًمصحقح، لشمستعؿؾ ذم اًمضعقػ أجضا.

ل اًمعؾامء سمؿعؾؼات اًمبخارن لسمحثقا ومقفا يمثػما، لًمعؾ ألرم سمحث لىمد قًمـ

ومقفا هق سمحث احلاومظ اسمـ طمجر ذم اًمؽتاب اًمذن أومردك هلذك اًمـاطمقة اهلامة، لؾمامك 

 ش.شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ»

ومؼد سًمٌحثَت لوًمٌرغي مـفا، لحتؼؼت صحتفا،  لأما اعمعؾؼات ذم صحقح مسؾؿ:

  =ؾغ هبا أرسمعة قمنم طمديثا، صمؿ شمبعف ذملىمد ألردها احلاومظ أبق قمكم اًمغساين، لسم
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اعمعضؾ: هق احلديث اًمذن ؾمؼط مـ أثـاء ؾمـدك رالى لاطمد، أل  -5

ًمقاه   .(3)ؾمؼط أيمثر مـ رالى لاطمد متقا

                                                                    

ذيمرها اسمـ اًمصالح ذم مطؾع ذطمف ًمصحقح مسؾؿ، لطمؼؼ أهنا اصمـا قمنم طمديثا =

  ومؼط.

خمرج حا لضمد ذًمؽ ومقف مـ طمقز  -لاحلؿد هلل  -لُ رء مـ هذا »صمؿ ىماـ: 

اًمصحقح، لهل مقصقًمة مـ ضمفات صحقحة، ُ ؾمقام ما يماق مـفا مذيمقرا قمغم 

ومػل كػس اًمؽتاب لصؾفا، ومايمتػل سمؽقق ذًمؽ معرلوما قمـد أهؾ  لضمف اعمتاسمعة،

 (.178-173) مـفج اًمـؼد ذم قمؾقف احلديث ص  ش.احلديث

مـ ىمقـ أهؾ اًمؾغة:  -قمغم اًمراضمح  -ملظمقذ  ىماـ اًمشقخ قمؽم: اعمعضؾ:( 3)

هق ما ؾمؼط مـ إؾمـادك اصمـاق أل أيمثر  لذم اصطالح اعمحدصملم:أقمضؾف، أن أقمقاك. 

قاء يماق ذم ألـ اًمسـد أل لؾمطف أل مـتفاك. ؾمؿل سمذًمؽ: ّق ذم مقوع لاطمد، ؾم

احلديث سمسؼقط لاطمد يصػم مردلدا، ومنذا ؾمؼط مـف اصمـاق أل أيمثر: يماق أمرك أؿمد، 

ومؽلق اعمحدث هبذا اإلؾمؼاط أقمضؾف، أن أقمقاك: ومؾؿ يـتػع سمف مـ يرليف قمـف. 

 (.179ل 178)اعمـفج ص 

َعـيبل قمـ ش حلديثمعرومة قمؾقف ا»ما رلاك احلايمؿ ذم » مثاًمف: سمسـدك إمم اًمؼي

َؿؾقؿ ـمعاًمًف ليمسقشًمًف ط: ماًمؽ، أنف سمؾغف أق أبا هريرة ىماـ: ىماـ رؾمقـ اهلل  ًمؾؿي

ؾ قمـ ماًمؽ،  ؾَّػ مـ اًمعؿؾ إُ ما ًيطقؼ. ىماـ احلايمؿ: هذا ًمَعضي سماعمعرلؽ. لُ ًيؽي

 ش.أقمضؾف هؽذا ذم اعمقـمن

ًمقاق  سملم ماًمؽ لأيب هريرة، ومفذا احلديث معضؾ: ّنف ؾمؼط مـف اصمـاق متقا

ًمقاق مـ رلاية احلديث ظمارج اعمقـمن هؽذا:  »... لىمد قمرومـا أنف ؾمؼط مـف اصمـاق متقا

َجالق، قمـ أبقف، قمـ أيب هريرة  ش.قمـ ماًمؽ، قمـ حمؿد سمـ قمي

اعمعضؾ طمديث وعقػ، لهق أؾمقأ طماُ مـ اعمرؾمؾ لاعمـؼطع:  طمؽؿف:

 ؾ سماُشمػاؾ سملم اًمعؾامء.ًمؽثرة اعمحذلوملم مـ اإلؾمـاد، لهذا احلؽؿ قمغم اعمعض

 = 



 55 طظمػم اّصقـ ذم طمديث اًمرؾمقـ 

 .(3)اًمذن ؾمؼط مـ آظمر إؾمـادكاعمرؾمؾ: هق احلديث  -6

                                                                    

 اضمتامقمف مع سمعض صقر اعمعؾَّؼ:=   

إق سملم اعمعضؾ لسملم اعمعؾؼ قمؿقماه لظمصقصاه مـ لضمف . ومقجتؿع اعمعضؾ 

ًمقاق. ومفق  مع اعمعؾؼ ذم صقرة لاطمدة لهل: إذا طًمذؽ مـ مبدإ إؾمـادك رالياق متقا

 معضؾ لمعؾؼ ذم آق لاطمد.

 ليػارىمف ذم صقرشملم:

ًمقاق، ومفق معضؾ لًمقس سمؿعؾؼ. إذا طًمذؽ مـ لؾم-3  ط اإلؾمـاد رالياق متقا

 إذا طًمذؽ مـ مبدإ اإلؾمـاد رالى ومؼط، ومفق معؾؼ لًمقس سمؿعضؾ. -1

 مـ مظاق اعمعضؾ:

مـ مظاق اعمعضؾ لاعمـؼطع لاعمرؾمؾ: يمتاب اًمســ ًمسعقد  ىماـ اًمسققـمل:

 سمـ مـصقر، لممًمػات اسمـ أيب اًمدكقا.

ما ؾمؼط مـ أثـاء » ما ذيمرك اعممًمػ ذم شمعريػ اعمعضؾ مـ أنف:  شمـبقف:

ش قمؿدة اّصقـ » ومنكف ملظمقذ مـ يمتاب ش ؾمـدك رالى لاطمد أل ؾمؼط أيمثر ... 

ًمؾشقخ حمؿد ؿماك مـ قمؾامء دهكم، لهق ظمطل خياًمػ مجقع يمتب اعمصطؾح. لاهلل 

 أقمؾؿ.

ومؽلق  ،شأـمؾؼ»سمؿعـك ش أرؾمؾ»هق اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف: ًمغةه :( 3) 

لى معرلؽ.  اعمًرؾٌمؾ أيـَمؾيؼي اإلؾمـاد لمل يؼقدك سمرا

َعدي اًمتاسمعل اصطالطماه: ـَ سمي  . هق ما ؾمؼط مـ آظمر إؾمـادك مي

ه ؼ: ىماـ رؾمقـ  صقرشمف: لصقرشمف أق يؼقـ اًمتاسمعل ؼ ؾمقاء يماق صغػماه أل يمبػما

يمذا، أل ومعؾ يمذا، أل وًمٌعؾ سمحرضشمف يمذا. لهذك صقرة اعمرؾمؾ قمـد ط اهلل 

 اعمحدصملم.

ؾ قمـد اًمػؼفاء لاّصقًمقلم: أما اعمرؾمؾ قمـد اًمػؼفاء لاّصقًمقلم  اعَمًَرؾمي

وملقمؿ مـ ذًمؽ: ومعـدهؿ أق يمؾ مـؼطع مرؾمؾ قمغم أن لضمف يماق اكؼطاقمف، لهذا 

 مذهب اخلطقب أجضاه.

 = اعمرؾمؾ ذم اّصؾ وعقػ مردلد: ًمػؼدك ذـماه مـ ذلط طمؽؿف:
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ل = ن اعمحذلؽ: ُطمتامـ أق اعمؼبقـ، لهق اشمصاـ اًمسـد، لًمؾجفؾ سمحاـ اًمرا

 يؽقق اعمحذلؽ همػم صحايب، لذم هذك احلاـ حيتؿؾ أق يؽقق وعقػاه.

ًمؽـ اًمعؾامء مـ اعمحدصملم لهمػمهؿ اظمتؾػقا ذم طمؽؿ اعمرؾمؾ لاُطمتجاج 

سمف: ّق هذا اًمـقع مـ اُكؼطاع خيتؾػ قمـ أن اكؼطاع آظمر ذم اًمسـد: ّق اًمساىمط 

 ؾفؿ قمدلـ، ُ شمرض قمدف معرومتفؿ.مـف هماًمبا ما يؽقق صحاسمقاه، لاًمصحاسمة يم

 لجمؿؾ أىمقاـ اًمعؾامء ذم اعمرؾمؾ صمالصمة أىمقاـ هل:

قمـد مجفقر اعمحدصملم ليمثػم مـ أصحاب اّصقـ  وعقػ مردلد:   -3

لاًمػؼفاء، لطمجة همُء: هق اجلفؾ سمحاـ اًمرالن اعمحذلؽ: ُطمتامـ أق يؽقق 

 همػم صحايب. 

ذم -قمـد اّئؿة اًمثالصمة ؼ أيب طمـقػة، لماًمؽ، لأمحد،  صحقح حًيَتيجُّ سمف:   -1

اعمشفقر قمـف ؼ لـمائػةى مـ اًمعؾامء، سمنمط أق يؽقق اعمرؾٌمؾ صمؼةه لُ يرؾٌمؾ إُ قمـ 

، إُ إذا طصمؼة . لطمجتفؿ: أق اًمتاسمعل اًمثؼة ُ يستحؾ أق يؼقـ: ىماـ رؾمقـ اهلل 

 ؾمؿعف مـ صمؼة. 

اًمشاومعل لسمعض أهؾ اًمعؾؿ. أن ييٌصحُّ سمنملط، لهذا قمـد  ىمبقًمف سمنملط:

ؾ، لإًمقؽ  لهذك اًمنملط أرسمعة، صمالصمة ذم اًمرالن اعمرؾٌمؾ، للاطمد ذم احلديث اعمرؾمي

:  هذك اًمنملطي

 أق يؽقق اعمرؾٌمؾ مـ يمبار اًمتاسمعلم . -3 

ك صمؼة. -1 ؿَّ ك مـ أرؾمؾ قمـف ؾمي ؿَّ  لإذا ؾمي

 لإذا ؿماريمف احلػاظ احلمقكقق مل خياًمػقك . -1

 ط اًمثالصمة لاطمد مما يليت:لأق يـضؿ إمم هذك اًمنمل

م احلديث مـ لضمف آظمر ًمَسـيداه . -3  أق ًيَرلي

اله، أرؾمؾف مـ أظمذ اًمعؾؿ قمـ همػم رضماـ  -1 م مـ لضمفى آظمري مرؾمي أل ًيَرلي

 اعمرؾمؾ اّلـ.

وٌمؼي ىمقـ صحايب .   -1  = أل ًيقا
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 أل ًيَػتٌل سمؿؼتضاك أيمثر أهؾ اًمعؾؿ . - 3= 

ًك، لأهنام ومنذا حتؼؼت هذك اًمنملط شمبلم صحة  دي ضي ؾ لما قمي ج اعمرؾمي ري َ خمي

رضمحـامها قمؾقف سمتعدد اًمطرؾ  :صحقحاق، ًمق قماروفام صحقح مـ ـمريؼ لاطمد

 إذا شمعذر اجلؿع سمقـفام.

ؾ اًمصحايب: أل ومعؾف ، ط هق ما أظمؼم سمف اًمصحايب قمـ ىمقـ اًمرؾمقـ  مرؾمي

ر ؾٌمـِّف، أل شملظمٌر إؾمالمف، أل همقاسمف،  لمـ هذا اًمـقع لمل يسؿَعف أل يشاهَدك، إما ًمٌصغي

 أطماديث يمثػمة ًمصغار اًمصحاسمة، يماسمـ قمباس، لاسمـ اًمزسمػم لهمػممها.

ؾ اًمصحايب: اًمصحقح اعمشفقر اًمذن ىمطع سمف اجلؿفقر أنف  طمؽؿ مرؾمي

صحقح حمتج سمف: ّق رلاية اًمصحاسمة قمـ اًمتاسمعلم كادرة، لإذا رللا قمـفؿ سمقـقها، 

: ىماـ رؾمقـ اهلل، وماّصؾ أهن   ؿ ؾمؿعقها مـ صحايب آظمر، ومنذا مل يبقـقا لىماًمقا

 لطمذؽ اًمصحايب ُ يرض، يمام شمؼدف.

إق مرؾمؾ اًمصحايب يمؿرؾمؾ همػمك ذم احلؽؿ، لهذا اًمؼقـ وعقػ  لىمقؾ:

 مردلد.

 أؿمفر اعمصـػات ومقف:

 اعمراؾمقؾ ّيب دالد.   -۱

 اعمراؾمقؾ ُسمـ أيب طماشمؿ.   -ب

 ضمامع اًمتحصقؾ ّطمؽاف اعمراؾمقؾ، ًمؾعالئل.   -ج

 اعمرؾمؾ، لهق:صمؿ هـاؿ كقع آظمر مـ 

 اعمرؾمؾ اخلػل: 

ىماـ اًمشقخ قمؽم طمػظف اهلل شمعامم: هذا كقع مفؿ قمظقؿ اًمػائدة، دىمقؼ 

اعمسؾؽ، إكام يدريمف كؼاد احلديث لضمفاسمذشمف: ومنق اإلؾمـاد إذا قمرض قمغم يمثػم مـ 

اًمعؾامء ىمد يغؽم سمظاهرك لُ هيتدن حا ومقف مـ اُكؼطاع أل اإلقمضاـ أل اإلرؾماـ. 

وما ىمقيا متشاسمؽا. لاعمعتؿد: أق لختتؾػ آراء اًمعؾامء ذم شمعريػ اعمرؾمؾ اخلػل ظمال

 = اعمرؾمؾ اخلػل هق: احلديث اًمذن رلاك اًمرالن قمؿـ قماسك لمل يسؿع مـف، 
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اعمدًمَّس: هق احلديث اًمذن اقمتاد راليف أق خيػل ؿمقخف أل ؿمقخ  -7

 .(3)ؿمقخف 
                                                                    

ا أق شمعاس =  ي
ٌ

لمل يؾؼف. لهق كقع مـ اعمـؼطع، إُ أق اُكؼطاع ومقف ظمػل، ح

 اًمراليلم يقهؿ اشمصاـ اًمسـد سمقـفام.

بػم: طمدصمـا إسمراهقؿ ما رلاك اًمؽممذن ذم اًمعؾؾ اًمؽ لمـ أمثؾة اعمرؾمؾ اخلػل:

سمـ قمبد اهلل اهلرلن، كا هشقؿ، أنا يقكس سمـ قمبقد، قمـ كاومع، قمـ اسمـ قمؿر، ىماـ: 

مطؾ اًمغـل فمؾؿ، لإذا أطمؾت قمغم مكمء وماشمبعف، لُ شمبع ط: »ىماـ رؾمقـ اهلل 

ومفذا اإلؾمـاد فماهرك اُشمصاـ: يقكس سمـ قمبقد أدرؿ كاومعا ش. سمقعتلم ذم سمقعة

: إكف مل معاسة،طمتك قًمدَّ ومق لقماسك  ؿـ ؾمؿع مـ كاومع، ًمؽـ أئؿة اًمـؼد ىماًمقا

لهق رأن اسمـ ش. ما أرم يقكس سمـ قمبقد ؾمؿع مـ كاومع»يسؿع مـف، ىماـ اًمبخارن: 

معلم لأمحد سمـ طمـبؾ لأيب طماشمؿ أجضا. ومفق مـ اعمرؾمؾ اخلػل. )مـفج اًمـؼد  ص 

 (.187ل 186

اًمظالف مشتؼ مـ اًمدًميس، سماًمتحريؽ، لهق اظمتالط  اًمتدًمقس ذم اًمؾغة:( 3)

 سماًمـقر، ؾمؿل اعمدًمس سمذًمؽ حا ومقف مـ اخلػاء لاًمتغطقة.

 إظمػاء قمقب ذم اإلؾمـاد، لحتسلم ًمظاهرك. اصطالطماه:

أىمساف اًمتدًمقس: ًمؾتدًمقس ىمسامق رئقسقاق مها: شمدًمقس اإلؾمـاد، لشمدًمقس 

 اًمشققخ.

 شمدًمقس اإلؾمـاد قمغم قمدة أىمساف:

 أق يرلن قمؿـ ًمؼقف لؾمؿعف ما مل يسؿع مـف. شمدًمقس اإلؾمؼاط أل احلذؽ:أ. 

أق يرلن اًمرالن ليؼقـ: طمدصمـا، صمؿ يسؽت يـقن  شمدًمقس اًمؼطع:ب. 

 اًمؼطع، صمؿ يؼقـ: هشاف سمـ قمرلة، مثاله. 

أق يرلن اًمرالن لُ يؼذيمر أداة اًمؼرلاية،  شمدًمقس إؾمؼاط أداة اًمرلاية:ج. 

 يملق يؼقـ: اًمزهرن ... .

لن قمـ ؿمقخ ًمف ؾمؿع مـف، ليعطػ قمؾقف أق يرلن اًمرا  شمدًمقس اًمعطػ:د. 

 = ؿمقخا آظمر مل يسؿع مـف ذًمؽ اعمرلن، ومقؼقـ: طمدصمـا ومالق لومالق،لاحلاـ أنف مل 
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اًمثاين، ومققهؿ أنف طمدث قمـ اّلـ، صمؿ كقم اًمؼطع، ومؼاـ: ش ومالق»يسؿع مـ = 

 أن: طمدث ومالق.ش لومالق»

الن قمـ هق رلاية اًمر : -لهق ذ أنقاع اًمتدًمقس – شمدًمقس اًمتسقية   . ك

ؿمقخف، صمؿ إؾمؼاط رال وعقػ سملم صمؼتلم ًمؼل أطمدمها اِظمر، لصقرة ذًمؽ أق 

يرلن اًمرالن طمديثاه ي قمـ ؿمقخ صمؼة، لذًمؽ اًمثؼة يرليف قمـ وعقػ قمـ صمؼة، 

ليؽقق اًمثؼتاق ىمد ًمؼل أطمدمها اِظمر، ومقليت اعمدًمس اًمذن ؾمؿع احلديث مـ اًمثؼة 

ؾمـاد قمـ ؿمقخف اًمثؼة قمـ اًمثؼة اّلـ، ومًقَسٌؼط اًمضعقػ اًمذن ذم اًمسـد، لجيعؾ اإل

ن اإلؾمـاد يمؾف صمؼات. قِّ  اًمثاين سمؾػظ حمتؿؾ، ومًقسي

لهذا اًمـقع مـ اًمتدًمقس ذ أنقاع اًمتدًمقس: ّق اًمثؼة اّلـ ىمد ُ يؽقق 

معرلوماه سماًمتدًمقس، لجيدك اًمقاىمػ قمغم اًمسـد يمذًمؽ سمعد اًمتسقية ىمد رلاك قمـ صمؼة 

 آظمر ومقحؽؿ ًمف سماًمصحة، لومقف همرلر ؿمديد.

 أؿمفر مـ يماق يػعؾف:

ٌؼقَّة، ومًؽـ مـفا »ىماـ أبق ًمَسفر:  سميؼقَّة سمـ اًمقًمقد. - ٌؼقَّة، ًمقست كي أطماديث سمي

ٌؼقَّة  ش.قمغم شمي

 .اًمقًمقد سمـ مسؾؿ -

 شمدًمقس اًمشققخ: 

َؽـيقٌف أل    -أ قف أل يي ؿِّ َرلن اًمرالن قمـ ؿمقخ طمديثاه ؾمؿعف مـف، ومقًسي هق أق يي

ًؽ  ـٌَسبف أل ييٌصػف سمام ُ ًيَعري ًؽ. يي  سمف: يمقال ًيَعري

طمدصمـا قمبداًمؾف سمـ أيب »مثاًمف: ىمقـ أيب سمؽر سمـ جماهد أطمد أئؿة اًمؼراء: 

  ش.قمبداًمؾف، يريد سمف أبا سمؽر سمـ أيب دالد اًمسجستاين

شمدًمقس اًمبالد، يمام إذا ىماـ اعمٍمن: طمدصمـل ومالق سماّندًمس، لأراد    -ب

 مقوعاه سماًمؼراومة.

ا اًمػرؾ سملم اعمرؾمؾ اخلػل لسملم لأماًمػرؾ سملم اعمدًمس لاعمرؾمؾ اخلػل: 

  =  اعمدًمس: ومقىمع ومقف يمالف يمثػم ّئؿة أصقـ احلديث، لاظمتؾػت ومقف لضمفاهتؿ:
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ٌرضماه ذم اعمدًمس.=   شمبعا ُظمتالومفؿ طمقـ ما يعتؼم ًمـَدي

 لكؼدف إًمقؽ هد طماصؾ اًمتػريؼ سمقـفام، لذًمؽ مـ لضمفلم:

ؿع مـف، سمصقغة أق اعمدًمس يرلن قمؿـ ؾمؿع مـف أل ًمؼقف ما مل يس اّلـ:

ًمقمٌهة ًمؾسامع، لأما اعمرؾمؾ ومنكف يرلن قمؿـ مل يسؿع مـف لمل يؾؼف، إكام قماسك 

 ومؼط. ومفام متبايـاق.

أق اًمتدًمقس إهياف ؾمامع ما مل يسؿع، لًمقس ذم اإلرؾماـ إهياف، ومؾق سملٍم  اًمثاين:

اعمدًمس أنف مل يسؿع احلديث مـ اًمذن دًمسف قمـف: ًمصار احلديث مرؾمال ُ مدًمسا، 

اد اعمحؼؼقق يماخلطقب اًمبغدادن لاسمـ قمبد اًمؼم.ك  بَّف قمغم ذًمؽ اًمـُّؼَّ

ليمذًمؽ ومقام يرم مـ يماق معرلوما مـ أمرك أق مـ حيدث قمـف مل يسؿع مـف: 

ُؿمتفار ذًمؽ، أل اؿمتفار أنف ؾمؿع مـف أطماديث سمعقـفا إذا مل يؼصد اإلهياف. ومفذا 

ؿ مل يذيمرلا هذا اًمـقع يـبغل أق يؽقق مرؾمال ظمػقا ُ مدًمسا. ليدـ قمغم ذًمؽ أهن

ذم اعمدًمسلم لمل يصػفؿ سماًمتدًمقس شمالمذهتؿ لمـ قمرومفؿ مـ قمؾامء اجلرح 

لاًمتعديؾ. لمـ هـا مقَّز قمؾامًء اًمرضماـ سملم اًمػريؼلم يمام لضمدكاك ذم صـقع احلاومظ 

اًمعالئل لهمػمك: ومنهنؿ يـبفقق قمغم اعمدًمس أنف مدًمس، ليصػقق همػمك سملنف 

  ش.يمثػم اإلرؾماـ»، أل شيرؾمؾ»

 طمؽؿ اًمتدًمقس:

ومؿؽرلك ضمداه. ذمف أيمثر اًمعؾامء، ليماق ؿمعبة مـ  أما شمدًمقس اإلؾمـاد:

  ش.اًمتدًمقس أظمق اًمؽذب»أؿمدهؿ ذماًّ ًمف: ومؼاـ ومقف أىمقاُ، مـفا: 

إكف ىمادح »ومفق أؿمد يمراهة مـف، طمتك ىماـ اًمعراىمل:  لأما شمدًمقس اًمتسقية:

دي ومعؾف ؿَّ  ش.ومقؿـ شميعي

ومؽراهتف أظمػ مـ شمدًمقس اإلؾمـاد: ّق اعمدًمس مل  لأما شمدًمقس اًمشققخ:

ًيسٌؼط أطمداه، لإكام اًمؽراهة سمسبب شمضققع اعمرلن قمـف، لشمققمػم ـمريؼ معرومتف قمغم 

 اًمسامع، لختتؾػ احلاـ ذم يمراهتف سمحسب اًمغرض احلامؾ قمؾقف.

 = 
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 اّهمراض احلامؾة قمغم اًمتدًمقس:  =

 اّهمراض احلامؾة قمغم شمدًمقس اإلؾمـاد مخسة لهل:

 شمقهقؿ قًمًؾقِّ اإلؾمـاد.   -3

ات رء مـ احلديث قمـ ؿمقخ ؾمؿع مـف اًمؽثػم.   -1  وميقي

 وعػ اًمشقخ أل يمقكف همػم صمؼة.   -1

 شملظمر لوماشمف سمحقث ؿماريمف ذم اًمسامع مـف مجاقمة دلكف.   -3

 صغر ؾمـف سمحقث يؽقق أصغر مـ اًمرالن قمـف.   -5

 اّهمراض احلامؾة قمغم شمدًمقس اًمشققخ أرسمعة هل:

 اًمشقخ أل يمقكف همػم صمؼة . وعػ   -3

ر لوماشمف سمحقث ؿماريمف ذم اًمسامع مـف مجاقمة دلكف.   -1  شملظمُّ

 صغر ؾمـف سمحقث يؽقق أصغر مـ اًمرالن قمـف.   -1

 يمثرة اًمرلاية قمـف، ومال حيب اإليمثار مـ ذيمر اؾمؿف قمغم صقرة لاطمدة.   -3

 هل: أؾمباب ذف اعمدًمس: صمالصمة،

 إهيامف اًمسامع ممـ مل يسؿع مـف.   -3

 قمدلًمف قمـ اًمؽشػ إمم اُطمتامـ.   -1

َرٌوٍقا.     -1  قمؾؿف سملنف ًمق ذيمر اًمذن دًمس قمـف مل يؽـ مي

: اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ىمبقـ رلاية اعمدًمَّس قمغم أىمقاـ، طمؽؿ رلاية اعمدًمِّس

 أؿمفرها ىمقُق:

، لإق سملم اًمسامع: ّق اًمتدًمقس كػسف ضمرح. ) رد رلاية اعمدًمس مطؾؼا   -3

 لهذا همػم معتؿد(. 

) لهق اًمصحقح (: إق سح سماًمسامع ىًمبؾت رلايتف، أن إق  اًمتػصقؾ:   -1

أل كحقها ىًمبؾ طمديثف. لاق مل يٍمح سماًمسامع مل شمؼبؾ رلايتف، أن: ش ؾمؿعت»ىماـ: 

 لكحقها مل يؼبؾ طمديثف.ش قمـ» إق ىماـ: 

 =  يعرؽ اًمتدًمقس سملطمد أمريـ: سمؿ يعرؽ اًمتدًمقس؟
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 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث صقغ اّداء -5

 ظمؼم اًمقاطمد مـ طمقث صقغ اّداء قمغم ىمسؿلم:

 معـعـ. -3

 لمسؾسؾ. -1

 .(3)شقمـ»اعمعـعـ: هق احلديث اًمذن ذم ؾمـدك: 

                                                                    

 يمام ضمرم ُسمـ قمققـة.إظمباًر اعمدًمس كػسف إذا ؾمئؾ مثال،  -=

 كيصُّ إماف مـ أئؿة هذا اًمشلق: سمـاء قمغم معرومتف ذًمؽ مـ اًمبحث لاًمتتبع. -

هـاؿ مصـػات ذم اًمتدًمقس  أؿمفر اعمصـػات ذم اًمتدًمقس لاعمدًمسلم:

لاعمدًمسلم يمثػمة، أؿمفرها صمالصمة مصـػات ًمؾخطقب اًمبغدادن ، لاطمد ذم أؾمامء 

لم. لاِظمراق أومرد يمالًّ مـفام ًمبقاق كقع مـ اعمدًمسلم، لاؾمؿف: اًمتبقلم ّؾمامء اعمدًمس

 أنقاع اًمتدًمقس.

: ًمؼمهاق اًمديـ سمـ احلؾبل )لىمد ـمبعت هذك اًمتبقلم ّؾمامء اعمدًمسلم -

  اًمرؾماًمة(.

ًمؾحاومظ اسمـ طمجر  شمعريػ أهؾ اًمتؼديس سمؿراشمب اعمقصقوملم سماًمتدًمقس: -

 )لىمد ـمبعت أجضا(.

(3 ): ـَعيـ:ًمغةه ـَعيـ»قـ مـ اعمعـعـ اؾمؿ مػع شمعريػ اعَمًعي سمؿعـك ش قمي

ـَ » ، قمي ـَ  ش.ىماـ:قمي

 ىمقـ اًمرالن:ومالق قمـ ومالق. اصطالطماه:

 اظمتؾػ اًمعؾامء ومقف قمغم ىمقًملم: هؾ هق مـ اعمتصؾ أل اعمـؼطع؟

ىمقؾ: إكف مـؼطع طمتك يتبلم اشمصاًمف. لاًمصحقح اًمذن قمؾقف اًمعؿؾ، لىماًمف 

ؼقا قمغم اجلامهػم مـ أصحاب احلديث لاًمػؼف لاّصقـ: أنف متصؾ سمنملط، اشمػ

ذـملم مـفا، لاظمتؾػقا ذم اؿمؽماط ما قمدامها، أما اًمنمـماق اًمؾذاق اشمػؼقا قمغم أنف 

 = ُ سمد مـفام ؼ لمذهب مسؾؿ اُيمتػاء هبام ؼ ومفام :
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اعمسؾسؾ: هق احلديث اًمذن احتدت صػات رلاشمف، أل احتدت صقغ 

 .(3)اّداء ذم ؾمـدك
                                                                    

ًمِّساه. -=  ـً ًمدي ـٌَع  أق ُ يؽقق اعَمًعي

ـي قمـف. - ـَعي ـٌَعـ سمؿـ قمي  أق يؿؽـ ًمؼاء سمعضفؿ سمعضا، أن ًمؼاء اعمًعي

 اظمتؾػقا ذم اؿمؽماـمفا زيادة قمغم اًمنمـملم اًمساسمؼلم ومفل: لأما اًمنملط اًمتل

 لهق ىمقـ اًمبخارن، لاسمـ اعمديـل، لاعمحؼؼلم. صمبقت اًمؾؼاء:

 لهق ىمقـ أيب اعمظػر اًمسؿعاين. ـمقـ اًمصحبة:

 لهق ىمقـ أيب قمؿرل اًمداين. معرومتف سماًمرلاية قمـف:

: كَّـ: ًمغةه نَـّ»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػ اعَمًمي  ش .، أق أق»سمؿعـل ىماـ: ش أي

 هق ىمقـ اًمرالن: طمدصمـا ومالق أق ومالكاه ىماـ... اصطالطماه:

كَّـ :  طمؽؿ اعَمًمي

 ىماـ أمحد لمجاقمة: هق مـؼطع طمتك يتبلم اشمصاًمف.  -أ

ـَ »يمؼش أيقَّ »لىماـ اجلؿفقر:   -ب لمطؾؼف حمؿقـ قمغم اًمسامع سماًمنملط ش قمي

 اعمتؼدمة.

(3 ): ؾية»اؾمؿ مػعقـ مـ  شمعريػف:ًمغةه َؾسي لهل اشمصاـ اًمٌمء سماًمٌمء، ش اًمسَّ

َؾٌسؾة مـ كاطمقة اُشمصاـ  لمـف ؾٌمَؾٌسؾية احلديد، ليملنف ؾمؿل سمذًمؽ ًمشبفف سماًمسِّ

ء.  لاًمتامصمؾ سملم اّضمزا

هق شمتاسمع رضماـ إؾمـادك قمغم صػة أل طماًمة ًمؾرلاة شمارة، لًمؾرلاية  اصطالطماه:

 شمارة أظمرم.

امم رلاة إؾمـادك قمغم: أن: إق اعمسؾسؾ ذح اًمتعريػ:  هق ما شميقي

  اُؿمؽماؿ ذم صػة لاطمدة هلؿ. -

 أل اُؿمؽماؿ ذم طماًمة لاطمدة هلؿ أجضاه. -

 أل اُؿمؽماؿ ذم صػة لاطمدة ًمؾرلاية. -

اعمسؾسؾ يتبلم مـ ذح اًمتعريػ: أق أنقاع اعمسؾسؾ صمالصمة لهل:  أنقاقمف:

 = ،اًمرلايةسملطمقاـ اًمرلاة، لاعمسؾسؾ سمصػات اًمرلاة، لاعمسؾسؾ سمصػات 
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 لإًمقؽ ومقام يكم سمقاق هذك اّنقاع .= 

 اعمسؾسؾ سملطمقاـ اًمرلاة:

 لأطمقاـ اًمرلاة: إما أىمقاـ أل أومعاـ، أل أىمقاـ لأومعاـ معاه.

  اعمسؾسؾ سملطمقاـ اًمرلاة اًمؼقًمقة:

يا معاذ، إين أطمبؽ ومؼؾ »ىماـ ًمف: ط مثؾ طمديث معاذ سمـ ضمبؾ أق اًمـبل 

ومؼد شمسؾسؾ ش. غم ذيمرؿ لؿمؽرؿ لطمسـ قمبادشمؽ ذم ًدسًمر يمؾ صالة: مهللا أيقٌمـِّل قم

 ش.لأنا أطمبؽ ، وميًؼَؾ »سمؼقـ يمؾ مـ رلاشمف: 

  اعمسؾسؾ سملطمقاـ اًمرلاة اًمػعؾقة:

بَّؽي سمقدن أبق اًمؼاؾمؿ »مثؾ طمديث أيب هريرة ىماـ:  ظمؾؼ »لىماـ: ط ؿمي

 ، ومؼد شمسؾسؾ سمتشبقؽ يمؾ مـ رلاشمف سمقد مـ رلاك قمـف.ش شاهلل اّرض يقف اًمسبت 

  قاـ اًمرلاة اًمؼقًمقة لاًمػعؾقة معاه:اعمسؾسؾ سملطم

ُ جيد اًمعبد طماللة اإليامق ط: »مثؾ طمديث أنس ىماـ: ىماـ رؾمقـ اهلل 

ٌك، لىمبض رؾمقـ اهلل  ٌك لًمرِّ قمغم حلقتف ط طمتك يممـ سماًمؼدر ظمػمك لذك، طًمًؾقِّ

ر ظمػمك لذك، طمؾقك لمرك دي شمسؾسؾ سمؼبض يمؾ رال مـ رلاشمف ش. لىماـ : آمـت سماًمؼي

 ش.آمـت سماًمؼدر ظمػمك لذك لطمؾقك لمرك:»قًمف قمغم حلقتف، لىم

 لصػات اًمرلاة : إما ىمقًمقة أل ومعؾقة . اعمسؾسؾ سمصػات اًمرلاة:

مثؾ احلديث اعمسؾسؾ سمؼراءة ؾمقرة  اعمسؾسؾ سمصػات اًمرلاة اًمؼقًمقة:

، ومؼد شمسؾسؾ سمؼقـ يمؾ رال:  ػِّ هذا، لىمد ىماـ اًمعراىمل: ش ومؼرأها ومالق هؽذا»اًمصَّ

 لصػات اًمرلاة اًمؼقًمقة لأطمقاهلؿ اًمؼقًمقة متؼارسمة سمؾ متامصمؾة.»

 يماشمػاؾ أؾمامء اًمرلاة، يماعمسؾسؾ اعمسؾسؾ سمصػات اًمرلاة اًمػعؾقة:

ـي »سمؼ ٌدَي ؿَّ ؾمامئفؿ، يماعمسؾسؾ سماًمػؼفاء أل احلػاظ، أل اشمػاؾ كٌَسبيتٌفؿ ، أل اشمػاؾ أشاعمًحي

 يماًمدمشؼقلم أل اعمٍميلم.

لصػات اًمرالية إما أق شمتعؾؼ سمٌصقيغ اّداء، أل  اعمسؾسؾ سمصػات اًمرلاية:

 = سمزمـ اًمرلاية، أل مؽاهنا.
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مثؾ طمديث مسؾسؾ سمؼقـ يمؾ مـ رلاشمف:  اعمسؾسؾ سمٌصقيغ اّداء:= 

 ش.أظمؼمكا»أل ش ؾمؿعت»

 يماحلديث اعمسؾسؾ سمرلايتف يقف اًمٌعقد. اعمسؾسؾ سمزماق اًمرلاية:

ف. اعمسؾسؾ سمؿؽاق اًمرلاية:  يماحلديث اعمسؾسؾ سمنضماسمة اًمدقماء ذم اعمًَؾتيزي

 لأومضؾف ما دـ قمغم اُشمصاـ ذم اًمسامع لقمدف اًمتدًمقس. أومضؾف:

 اؿمتامًمف قمغم زيادة اًمضبط مـ اًمرلاة. مـ ومقائدك:

ُ يشؽمط ذًمؽ، ومؼد يـؼطع  قع اإلؾمـاد؟هؾ يشؽمط لضمقد اًمتسؾسؾ ذم مج

هذا مسؾسؾ إمم »اًمتسؾسؾ ذم لؾمطف أل آظمرك، ًمؽـ يؼقًمقق ذم هذك احلاًمة : 

 ش.ومالق

ؾَّامي يسؾؿ اعمسؾسؾ مـ ظمؾؾ ذم  ُ ارشمباط سملم اًمتسؾسؾ لاًمصحة: ومؼي

 اًمتسؾسؾ، أل وعػ، لإق يماق أصؾ احلديث صحقحاه مـ همػم ـمريؼ اًمتسؾسؾ.

 :أؿمفر اعمصـػات ومقف 

الت اًمؽؼمم ًمؾسققـمل،   -أ َؾسي  طمديثاه. 85لىمد اؿمتؿؾت قمغم  اعَمًسي

ؾية ذم اّطماديث اعمًسؾسؾية،  -ب َؾسي عمحؿد قمبداًمباىمل اّجقيب،  اعمـاهؾ اًمسَّ

 طمديثاه. 131لىمد اؿمتؿؾت قمغم  
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 (3)سمقاق صقغ اّداء 

اعمحدصمقق يستخدمقق اًمؽؾامت اًمتاًمقة هماًمباه قمـد رلاية احلديث 

 لأدائف:

 طمدصمـل -1

 أظمؼمين -2

 أنبلين -3

 طمدصمـا -4

 أظمؼمكا -5

 أنبلنا -6

 ىمرأت -7

 ىماـ زم ومالق -8

 ذيمر زم ومالق -9

 رلم زم ومالق -11

 يمتب إزمَّ ومالق -11

 قمـ ومالق -12

 ىماـ ومالق -13

 ذيمر ومالق -14

 رلم ومالق -15

 (3)يمتب ومالق -16

                                                                    

، لرلايتف شحتؿال»اقمؾؿ أق أظمذ اًمرالن ًمؾحديث مـ اًمشقخ يسؿك:  (3)

ومؽام أق أظمذ احلديث لحتؿؾف قمغم أنقاع، يمذًمؽ ّدائف صقغ ، شأداءه »ًمف يسؿك 

 ظماصة طمسب اظمتالؽ أنقاع اًمتحؿؾ، لإًمقؽؿ سمقاهنا سمنجياز:

ؾ لٌصقيًغ اّداء: ؿُّ  ـًمًرًؾ اًمتَّحي

ءة قمغم  ـًمًرؾ حتؿؾ احلديث صمامكقة، لهل: اًمسامع مـ ًمػظ اًمشقخ، لاًمؼرا

قصقة، لاًمقضمادة. لؾملتؽؾؿ اًمشقخ، لاإلضمازة، لاعمـالًمة، لاًمؽتاسمة، لاإلقمالف، لاًم

 قمغم يمؾ مـفا شمباقماه سماظمتصار، مع سمقاق أخػاظ اّداء ًمؽؾ مـفا سماظمتصار أجضاه.

 اًمسامع مـ ًمػظ اًمشقخ :  -3

أق يؼرأ اًمشقخ، ليسؿع اًمطاًمب، ؾمقاء ىمرأ اًمشقخ مـ طمػظف أل  صقرشمف:

 = يمتاسمف، لؾمقاء ؾمؿع اًمطاًمب ليمتب ما ؾمؿعف، أل ؾمؿع ومؼط لمل يؽتب.
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 اًمسامع أقمغم أىمساف ـمرؾ اًمتحؿؾ قمـد اجلامهػم . رشمبتف:= 

 أخػاظ اّداء: 

ىمبؾ أق يشقع ختصقص سمعض اًّمػاظ ًمؽؾ ىمسؿ مـ ـمرؾ  -3

ؾمؿعت، »اًمتحؿؾ: يماق جيقز ًمؾسامع مـ ًمػظ اًمشقخ أق يؼقـ ذم اّداء: 

 ش.أل طمدصمـل، أل أظمؼمين، أل أنبلين، أل ىماـ زم، أل ذيمر زم

اظ ًمؽؾ ىمسؿ مـ ـمرؾ لسمعد أق ؿماع ختصقص سمعض اًّمػ -1

 اًمتحؿؾ: صارت أخػاظ اّداء قمغم اًمـحق اًمتازم:

 ؾمؿعت ؼ أل طمدصمـلًمؾسامع:  -

 أظمؼمين. ًمؾؼراءة: -

 أنبلين .ًمإلضمازة:  -

 ىماـ زم ؼ أل ذيمر زم. ًمسامع اعمذايمرة: -

َرواه »ليسؿقفا أيمثر اعمحدصملم  اًمؼراءة قمغم اًمشقخ:  -1  ش.قمي

أق يؼرأ اًمطاًمب لاًمشقخ يسؿع، ؾمقاء ىمرأ اًمطاًمب، أل ىمرأ همػمك  صقرهتا:

ءة مـ طمػظ أل مـ يمتاب، لؾمقاء يماق اًمشقخ يتبع  لهق يسؿع، لؾمقاء يماكت اًمؼرا

 اًمؼارئ مـ طمػظف، أل أمسؽ يمتاسمف هق، أل صمؼة همػمك.

اًمرلاية سمطريؼ اًمؼراءة قمغم اًمشقخ رلاية صحقحة سمال طمؽؿ اًمرلاية هبا: 

ر اعمذيمقرة، إُ ما طًمؽل قمـ سمعض مـ ُ يعتد سمف مـ ظمالؽ ذم مجقع اًمصق

 .اعمتشدديـ

 اظمتؾػ ذم رشمبتفا قمغم صمالصمة أىمقاـ:  رشمبتفا:

ًرلن قمـ ماًمؽ لاًمبخارن، لمعظؿ قمؾامء احلجاز  مسالية ًمؾسامع:

 لاًمؽقومة.

 رلن قمـ مجفقر أهؾ اعمنمؾ،  لهق اًمصحقح. أدكك مـ اًمسامع:

 سمـ أيب ذئب، لرلاية قمـ ماًمؽ.رلن قمـ أيب طمـقػة لا أقمغم مـ اًمسامع:

 = 
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 أخػاظ اّداء:= 

 ش.ىمرئ قمؾقف لأنا أؾمؿع وملىمرَّ سمف»أل  شىمرأت قمغم ومالق»اّطمقط:   -3

ءة،   يمؼ  -1 طمدصمـا ىمراءة »لجيقز: سمعبارات اًمسامع مؼقدة سمؾػظ اًمؼرا

  ش.قمؾقف

ومؼط  شأظمؼمكا»اًمشائع اًمذن قمؾقف يمثػم مـ اعمحدصملم: إـمالؾ ًمػظ  -1

 دلق همػمها.

 هل اإلذق سماًمرلاية ًمػظا أل يمتاسمة. اإلضمازة:  -1

َزًت ًمؽ أق شمرلن قمـل صحقح »أق يؼقـ اًمشقخ ّطمد ـمالسمف:  صقرهتا: أيضمي

 ش.اًمبخارن

 ًمإلضمازة أنقاع يمثػمة، ؾملذيمر مـفا مخسة أنقاع هل: أنقاقمفا:

3- : ى قَّـاه عمًعيلمَّ يملضمزشمؽ صحقح اًمبخارن، لهذا اًمـقع  أق جًيقز اًمشقًخ ًمعي

دة قمـ اعمـالًمة.أقمغم أنقا  رَّ  ع اإلضمازة اعمًجي

1- : قَّـاه سمغػم ًمعيلمَّ َسًؿققمايت. أق جًيقز ًمعي  يملضمزشمؽ رلاية مي

1- :  يملضمزت أهؾ زماين رلاية مسؿققمايت. أق جًيقز همػم ًمعيلمَّ سمغػم ًمعيلمَّ

، لهق ييَرلن  أق جًيقز سمؿجفقـ أل عمجفقـ: -3 ــي يملضمزشمؽ يمتاب اًمسُّ

، أل ـٌ ـي أضمزت عمحؿد سمـ ظماًمد اًمدمشؼل، لهـاؿ مجاقمة مشؽميمقق  قمدداه مـ اًمسُّ

 ذم هذا اُؾمؿ.

َعدلف: -5 بيعاه عمقضمقد، يملضمزت ًمػالق لمل  اإلضمازة ًمؾؿي ومنما أق شمؽقق شمي

 ًيَقًميد ًمف، لإما أق شمؽقق عمعدلف اؾمتؼالُ، يملضمزت عمـ يقًمد ًمػالق.

قمؾقف أما اًمـقع اّلـ مـفا: وماًمصحقح اًمذن قمؾقف اجلؿفقر لاؾمتؼر  طمؽؿفا:

اًمعؿؾ: ضمقاز اًمرالية لاًمعؿؾ هبا، لأبطؾفا مجاقمات مـ اًمعؾامء، لهق إطمدن 

 اًمرلايتلم قمـ اًمشاومعل.

لأما سمؼقة اّنقاع: وماخلالؽ ذم ضمقازها أؿمد لأيمثر، لقمغم يمؾ طماـ وماًمتحؿؾ 

 = لاًمرلاية هبذا اًمطريؼ ) أن اإلضمازة ( حتؿؾ هزيؾ ما يـبغل اًمتساهؾ ومقف.
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 أخػاظ اّداء:= 

 .شأضماز زم ومالق»اّلمم: أق يؼقـ: 

ءة مؼقدة مثؾ:  أظمؼمكا »أل  شطمدصمـا إضمازة»لجيقز: سمعبارات اًمسامع لاًمؼرا

 .شإضمازة

 .شاًمقضمازة»لاظمتارك صاطمب يمتاب  ،شأنبلنا»اصطالح اعمتلظمريـ : 

 اعمـالًمة:  -3

 اعمـالًمة كققماق. أنقاقمفا:

لمـ صقرها أق لهل أقمكم أنقاع اإلضمازة مطؾؼاه.  مؼرلكة سماإلضمازة: -3

يدومع اًمشقخ إمم اًمطاًمب يمتاسمف ليؼقـ ًمف: هذا رلايتل قمـ ومالق وماَرٌلك قمـل، صمؿ 

 يبؼقف معف متؾقؽاه أل إقمارة ًمقـسخف.

دة قمـ اإلضمازة: -1 لصقرهتا أق يدومع اًمشقخ إمم اًمطاًمب يمتاسمف  جًميرَّ

 مؼتٍما قمغم ىمقًمف: هذا ؾمامقمل.

لهل أقمغم أنقاع اإلضمازة قمغم  ىماـ اسمـ اًمصالح: اعمـالًمة اعمؼرلكة سماإلضمازة،

 اإلـمالؾ. لهلا صقر:

أق يدومع اًمشقخ إمم اًمطاًمب أصؾ ؾمامقمف، أل ومرقما مؼاسمال سمف،  مـفا: -

هذا ؾمامقمل، أل رلايتل قمـ ومالق، وماَرٌلك قمـل، أل أضمزت ًمؽ رلايتف »ليؼقـ: 

ك إزم ؾِّؽف إياك. أل يؼقـ: ظمذك، لاكسخف، لىماسمٌَؾ سمف، صمؿ ًردَّ كحق ، أل شقمـل، صمؿ ًيؿي

 هذا.

أق جيلء اًمطاًمب إمم اًمشقخ سمؽتاب، أل ضمزء مـ طمديثف، ومقعروف  لمـفا: -

قمؾقف، ومقتلمؾف اًمشقخ لهق قمارؽ متقؼظ، صمؿ يعقدك إًمقف، ليؼقـ ًمف: لىمػت قمغم ما 

ومقف، لهق طمديثل قمـ ومالق، أل رلايتل قمـ ؿمققظمل ومقف، ومارلك قمـل، أل أضمزت 

، لىمد ؾمبؼت شقمروا»ئؿة احلديث: قمـل. لهذا ىمد ؾمامك همػم لاطمد مـ أ رلايتف ًمؽ

قمرض »، ومؾـسؿ ذًمؽ ش قمروا»طمؽايتـا ذم اًمؼراءة قمغم اًمشقخ أهنا شمسؿك: 

 = ، لاهلل أقمؾؿ.شقمرض اعمـالًمة»، لهذا شاًمؼراءة
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ة حمؾ اًمسامع قمـد ماًمؽ، لمجاقمةى مـ =  لهذك اعمـالًمة اعمؼؽمكة سماإلضمازة: طماًمَّ

احلاومظ اًمـقساسمقرن ذم قمرض أئؿة أصحاب احلديث. لطمؽك احلايمؿ أبق قمبد اهلل 

 اعمـالًمة اعمذيمقر قمـ يمثػم مـ اعمتؼدملم: أنف ؾمامع.

 طمؽؿ اًمرلاية هبا:

ومتجقز اًمرلاية هبا، لهل أدين مرشمبة مـ  أما اعمؼرلكة سماإلضمازة: -3

ءة قمغم اًمشقخ.  اًمسامع لاًمؼرا

 ومال دمقز اًمرلاية هبا قمغم اًمصحقح. لأما اعمجردة قمـ اإلضمازة: -1

 أخػاظ اّداء:

إق يماكت ش كالًمـل لأضماز زم»أل ش كالًمـل»أق يؼقـ:  اّطمسـ: -3

 اعمـالًمة مؼرلكة سماإلضمازة.

ءة مؼقدة، مثؾ:  -1 أل ش طمدصمـا مـالًمة»لجيقز سمعبارات اًمسامع لاًمؼرا

 ش.أظمؼمكا مـالًمة لإضمازة»

 اًمؽتاسمة:  -5

ًف حلاض أل همائب سمخطف أل أمرك. صقرهتا: َسًؿَققمي  أق يؽتب اًمشقخ مي

 لهل كققماق: أنقاقمفا:

 يمؼ: أضمزشمؽ ما يمتبت ًمؽ أل إًمقؽ لكحق ذًمؽ. مؼرلكة سماإلضمازة: -3

دة قمـ اإلضمازة: -1 يملق يؽتب ًمف سمعض اّطماديث ليرؾمؾفا ًمف،  جًميرَّ

 لُ جيقزك سمرلايتفا.

 طمؽؿ اًمرلاية هبا:

وماًمرلاية هبا صحقحة، لهل ذم اًمصحة  أما اعمؼرلكة سماإلضمازة: -3

 لاًمؼقة يماعمـالًمة اعمؼرلكة.

ة قمـ اإلضمازة: -1 دي رَّ ومؿـع اًمرلاية هبا ىمقف، لأضمازها آظمرلق،  لأما اعمًجي

 لاًمصحقح اجلقاز قمـد أهؾ احلديث إلؿمعارها سمؿعـل اإلضمازة.

 = 
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ط اًم=  ي ؟ؼؼؼؼؼـي ؼؼؼؼقِّ ؼؼؼؼبي ؼؼؼهؾ شًمَشؽمي  ًة ُقمتامد اخليطِّ

اؿمؽمط سمعضفؿ اًمبقـة قمؾی اخلط، لاٍدقمقا أق اخلط يشبف اخلط، ل هق ىمقـ 

 وعقػ.

ل مـفؿ مـ ىماـ: يؽػل معرومة اعمؽتقب إًمقف ظمط اًمؽاشمب: ّق ظمط اإلكساق 

 ُ يشتبف سمغػمك، لهق اًمصحقح.

 أخػاظ اّداء:

 ش.يمتب إزمَّ ومالق»اًمتٍميح سمؾػظ اًمؽتاسمة: يمؼقًمف  -3

ءة مؼقدة: يمؼقًمف:  -1 طمدصمـل ومالق أل »أل اإلشمقاق سملخػاظ اًمسامع لاًمؼرا

 ش.أظمؼمين يمتاسمة

 اإلقمالف:  -6

 أق خيؼم اًمشقخ اًمطاًمب أق هذا احلديث أل هذا اًمؽتاب ؾمامقمف. صقرشمف:

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم طمؽؿ اًمرلاية سماإلقمالف قمغم ىمقًملم.طمؽؿ اًمرلاية سمف: 

  قمـديمثػم مـ أصحاب احلديث لاًمػؼف لاّصقـ. اجلقاز:  -أ

قمـدهمػم لاطمد مـ اعمحدصملم لهمػمهؿ، لهق اًمصحقح:  قمدف اجلقاز: -ب

اًمشقخ أق هذا احلديث رلايتف، ًمؽـ ُ دمقز رلايتف خلؾؾ ومقف، ّنف ىمد ًيَعؾٌؿ 

 كعؿ! ًمق أضمازك سمرلايتف ضمازت رلايتف.

 أخػاظ اّداء:

 ش.أقمؾؿـل ؿمقخل سمؽذا»يؼقـ ذم اّداء: 

 اًمقصقة:  -7

أق يقيص اًمشقخ قمـد مقشمف أل ؾمػرك ًمشخص سمؽتاب مـ يمتبف اًمتل  صقرهتا:

 يرلهيا.

 طمؽؿ اًمرلاية هبا:

ًمبعض اًمسؾػ، لهق همؾط، ّنف أليص ًمف سماًمؽتاب لمل اجلقاز:   -3

 = يقص ًمف سمرلايتف.



 طظمػم اّصقـ ذم طمديث اًمرؾمقـ  71

 ش: أظمؼمين»لش طمدصمـل»اًمػرؾ سملم 

مها مؽمادوماق قمـد اعمتؼدملم.لأما قمـد اعمتلظمريـ: ومنق ىمرأ اّؾمتاذ 

 ش.طمدصمـل»قمغم اًمتؾؿقذ، لهق يستؿع إًمقف مـػردا ًمقس معف أطمد، يؼقـ: 

 ش.طمدصمـا»لإق مل يؽـ مـػردا، سمؾ يماق معف ذم اُؾمتامع همػمك، يؼقـ: 

لإق ىمرأ اًمتؾؿقذ لطمدك قمغم أؾمتاذك، لهق يستؿع إًمقف، يؼقـ: 

 ، شأظمؼمين»

 ش.أظمؼمكا»لإق يماق اًمتؾؿقذ أيمثر مـ لاطمد، يؼقـ: 

)قمؿدة اّصقـ(   

  

  

                                                                    

 قمدف اجلقاز: لهق اًمصقاب.  - 1 = 

 أخػاظ اّداء:

 ش.طمدصمـل ومالق لصقة»أل ش ألص إزمَّ ومالق سمؽذا»يؼقـ: 

ة :  -8 ادي دي »سمؽن اًمقال، مصدر  اًمٌقضمي ضمي ، لهذا اعمصدر مقًمَّد همػم شلي

 مسؿقع مـ اًمعرب.

د اًمطاًمب أطماديث سمخط ؿمقخ يرلهيا، يعرومف اًمطاًمب، لًمقس أق جي صقرهتا:

 ًمف ؾمامع مـف لُ إضمازة.

 .اًمرلاية سماًمقضمادة مـ سماب اعمـؼطع، ًمؽـ ومقفا كقع اشمصاـ طمؽؿ اًمرلاية هبا:

َدًت سمخط ومالق أل ىمرأت سمخط ومالق »يؼقـ اًمقاضمد:  أخػاظ اّداء: لضمي

 ، صمؿ يسقؾ اإلؾمـاد لاعمتـ.شيمذا
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 أصـاؽ يمتب احلديث كؼشف
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 سمقاق أصـاؽ يمتب احلديث

 شمـؼسؿ يمتب احلديث إمم شمؼسقؿلم سماقمتبارات خمتؾػة:

مـ طمقث مسائؾفا لشمرشمقبفا قمغم اًمتؼسقؿ اّلـ: إق يمتب احلديث 

 شمسعة أىمساف:

 اجلامع -1

 اًمســ -2

 اعمسـد -3

 اعمعجؿ -4

 اجلزء -5

 اعمػرد -6

 اًمغريب -7

 اعمستخرج -8

 اعمستدرؿ -9

 

: هق اًمؽتاب اًمذن مجعت ومقف أطماديث اًمتػسػم (3)اجلامع -3

لاًمعؼقدة لاِداب لاّطمؽاف لاعمـاىمب لاًمسػم لاًمػتـ لقمالمات 

 اًمساقمة. يمام ىمقؾ:

                                                                    

( اجلامع ذم اصطالح اعمحدصملم ما يقضمد ومقف يمؾ مـ اّبقاب اًمثامكقة: 3)

ط، لاِداب، لاًمتػسػم، لاًمتاريخ  ليدظمؾ ومقف ؾمػم  –اًمعؼائد، لاّطمؽاف، لاّذا

لاًمػتـ، لاعمـاىمب لاعمثاًمب. يماجلامع اًمصحقح  –اًمـبل صغم اهلل قمؾقف لؾمؾؿ 

 ًمإلماف اًمبخارن، لاجلامع ًمإلماف اًمؽممذن. 

مسؾؿ: ومنكف لإق يماكت ومقف أطماديث أيمثر هذك اًمػـقق، ًمؽـ  لأما صحقح

ءة، لًمذا ُ يؼاـ ًمف:  يمام يؼاـ ش اجلامع»ًمقس ومقف ما يتعؾؼ سمػـ اًمتػسػم لاًمؼرا

 ّظمتقف. يمذا أومادك ؿمقخ اعمشايخ.

قمؾقف، لأطماديث اًمتػسػم لإق ش اجلامع»لاعمعرلؽ قمـد اعمحدصملم إـمالؾ 

  = شاجلامع»تاب، لىمد أـمؾؼ قمؾقف اؾمؿ يماكت ىمؾقؾة، ًمؽـفا مقضمقدة ذم آظمر اًمؽ
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ِوتفسيـي ِس ِ ِوآداب ِوعقـر ائدـر  

ِوأشـفت ِوأحكام ِومنـن اقبـراط  

 مثؾ: اجلامع اًمصحقح ًمؾبخارن، لاجلامع ًمؾؽممذن.

هق اًمؽتاب اًمذن مجعت ومقف أطماديث اّطمؽاف طمسب  :اًمســ -1

اًمػؼفل، مثؾ: اًمســ ّيب دالد، لاًمســ ًمؾـسائل، لاًمســ ُسمـ اًمؽمشمقب 

 .(3)ماضمف

                                                                    

: طمقث ىماـ قمـد ظمتؿف: شاًمؼامقس»اًمشقًخ جمًد اًمديـ اًمشػمازن صاطمب = 

ك صاطمب ش. ظمتؿت سمحؿد اهلل ضمامع صحقح مسؾؿ» ذم ش يمشػ اًمظـقق»لقمدَّ

اجلامع اًمصحقح ًمإلماف احلاومظ أيب احلسلم مسؾؿ سمـ احلجاج »: إذ ىماـ: شاجلقامع»

 ش. اًمؼشػمن اًمشاومعل

لأيمثر »ؿمقخ احلديث مقُكا حمؿد زيمريا اًمؽاكدهؾقن رمحف اهلل شمعامم: ىماـ 

 ومؼط. ش اًمصحقح»قمؾقف، لأيمثري اعمتؼدمقق إـمالؾ ًمػظ ش اجلامع»اعمتلظمرلق إـمالؾ 

(3/115)مؼدمة ُمع اًمدرارن   

لهق أجضا يمتب مرشمبة طمسب  شاعمصـَّػ»صمؿ هد كقع آظمر اؾمؿف: (  3(

أق اًمػرؾ سمقـفام هق أق يمتب اًمســ إكام  اًمؽمشمقب اًمػؼفل، يمؽتب اًمســ، إُ

لوعت ًمألطماديث اعمرومققمة أصاًمة، لأما ما ومقفا مـ اِصمار لأىمقاـ اًمتاسمعلم 

لومتالهيؿ: ومتبعا لوؿـا ُ أصاًمة، لأما يمتب اعمصـػات ومفل شمشتؿؾ قمغم 

اّطماديث اعمرومققمة لآصمار اًمصحاسمة لاًمتاسمعلم لومتالهيؿ أصاًمة لمؼصقدا ُ شمبعا 

 أقمؾؿ.   لوؿـا. لاهلل

ة قمغم اشمباقمفا، شيمتب اًمسـة»لهـاؿ كقع آظمر لهل: ، لهل اًمؽتب احلاوَّ

يمتاب »لاًمعؿؾ هبا، ل شمرؿ ما طمدث سمعد اًمصدر اّلـ مـ اًمبدع ل اّهقاء، مـفا: 

 ّيب سمؽر اّثرف،ش يمتاب اًمسـة»ّيب دالد، ل ش يمتاب اًمسـة»ًمإلماف أمحد، ل ش اًمسـة

 ّيب اًمؼاؾمؿ اًمالًمؽائل ... .ش يمتاب اًمسـة»ل ًمعبد اهلل سمـ أمحد، ش يمتاب اًمسـة»ل
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اعمسـد: هق اًمؽتاب اًمذن مجعت ومقف اّطماديث طمسب شمرشمقب  -1

اًمصحاسمة، إما سمؽمشمقب أومضؾقتفؿ، أل قمغم شمرشمقب طمرلؽ اهلجاء، أل قمغم 

شمرشمقب شمؼدمفؿ لشملظمرهؿ ذم اإلؾمالف. مثؾ: اعمسـد ًمإلماف أمحد سمـ طمـبؾ، 

 .(3)لاعمسـد ًمؾدارمل 

اعمعجؿ: هق اًمؽتاب اًمذن رلقمل ومقف شمرشمقب اًمشققخ ًمذيمر  -3

طماديث   .(1)ّا

اجلزء: هق اًمؽتاب اًمذن مجعت ومقف أطماديث قمغم مسلخة  -5

 .(1)لاطمدة

                                                                    

ومؾقس هق ش اعمسـد»اقمؾؿ أق اعمسـد ًمؾدارمل لإق يماق معرلوما سماؾمؿ  (3)

مـ اعمساكقد سماعمعـك اُصطالطمل اعمعرلؽ أنف قمغم شمرشمقب اًمصحاسمة، سمؾ هق مـ 

 ىمبقؾ اًمســ لاعمصـػات، ومتـبف.

اه قمكم أؾمامء ؿمققظمف يمؾ يمتاب مجع ومقف ممًمػف احلديث مرشمب اعَمًَعجؿ:   (1)

ًمؾطؼماين، لهل اعمعجؿ ش اعمعاضمؿ اًمثالصمة»قمغم شمرشمقب طمرلؽ اهلجاء هماًمباه، مثؾ 

 اًمؽبػم، لاّلؾمط، لاًمصغػم.

أما اعمعجؿ اًمصغػم لاعمعجؿ اّلؾمط، ومؽالمها مرشمب قمغم أؾمامء ؿمققظمف. 

لأما اعمعجؿ اًمؽبػم: ومفق قمغم مساكقد اًمصحاسمة، مرشمبة قمغم طمرلؽ اعمعجؿ. 

اًمؽبػم هذا مرضمع طماومؾ، لهق أيمؼم اعمعاضمؿ، طمتك صار ًمشفرشمف إذا أـمؾؼ  لاعمعجؿ

د هق اعمعجؿ اًمؽبػم.) اعمـفج(شاعمعجؿ»ىمقهلؿ   ، أل أظمرضمف اًمطؼماين: يماق اعمرا

يمؾ يمتاب صغػم مًجٌع ومقف مرليات رال لاطمد مـ رلاة  اجلزء: (1)

ضمزء »، مثؾ احلديث، أل مًجٌع ومقف ما يتعؾؼ سمؿقوقع لاطمد قمغم ؾمبقؾ اُؾمتؼصاء

 ش.اًمرؾماًمة»ًمؾبخارن. لرسمام يطؾؼ قمؾقف ش. رومع اًمقديـ ذم اًمصالة

ىماـ اًمشقخ قمؽم طمػظف اهلل: اجلزء ذم اصطالح اعمحدصملم: هق شملخقػ جيؿع 

ء يماق ذًمؽ اًمرضمؾ مـ ـمبؼة اًمصحاسمة  = اّطماديث اعمرلية قمـ رضمؾ لاطمد، ؾمقا
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 .(3)اعمػرد: هق اًمؽتاب اًمذن مجعت ومقف أطماديث ؿمخص لاطمد -6

 .(1)اًمغريب: هق اًمؽتاب اًمذن مجع ومقف ما اكػرد سمف رالى قمـ ؿمقخ  -7

                                                                    

 أل مـ سمعدهؿ، يمجزء طمديث أيب سمؽر، لضمزء طمديث ماًمؽ. = 

أنف يطؾؼ اجلزء قمغم اًمتلخقػ اًمذن يدرس أؾماكقد احلديث اًمقاطمد  يمام

ًمؾحاومظ اسمـ ش اظمتقار اّلمم ذم طمديث اظمتصاف اعمأل اّقمغم»ليتؽؾؿ قمؾقف، مثؾ: 

 رضمب.

يمام أق اّضمزاء احلديثقة ىمد شمقوع ذم سمعض اعمقوققمات اجلزئقة، مثؾ: 

ًمؾخطقب ضمزء اًمؼراءة ظمؾػ اإلماف، ًمؾبخارن، لاًمرطمؾة ذم ـمؾب احلديث، 

 اًمبغدادن.

أطماديث اكتخبفا اعممًمػ حا لىمع هلا ذم كػسف ش اجلزء»لىمد جيؿع ذم 

 يماًمعشاريات، لاًمعنميـات، لاّرسمعقـات، لاخلؿسقـات، لاًمثامكقـات.

ت، لاًمغاًمب أق شمؽقق  ء مـ سمضع ألراؾ إمم اًمعنما ليتػالت طمجؿ اّضمزا

قوقع اجلزئل سماًمبحث صغػمة، لمتتاز سملهنا شمؼمز قمؾؿ اّئؿة، حا أق إومراد اعم

 يتطؾب اؾمتؼصاء لقمؿؼا. )اعمـفج(.

يمام ؾمبؼ، لمل ش اجلزء»(  اقمؾؿ أق هذا اًمتعريػ إكام يصدؾ قمغم ما يسؿك 3) 

  مـ أصـاؽ يمتب احلديث.ش اعمػرد»أضمد ومقام رضمعت إًمقف مـ اعمراضمع ما يسؿك 

، لهق ذم اصطالطمفؿ قمبارة شاًمغرائب»لش اّومراد»كعؿ! هـاؿ كقع يسؿك 

اّطماديث اًمتل شمؽقق قمـد ؿمقخ لُ شمؽقق قمـد آظمر، يمؽتاب اّومراد قمـ 

 ( ، اًمػائدة اًمتاؾمعة.171-3/111ًمؾدارىمطـل. اكظر: مؼدمة ُمع اًمدرارن )

لهؿ اًمرلاة اًمذيـ مل يرل قمـفؿ إُ رالى ش اًمًقطمداق»لرسمام أـمؾؼ قمؾقف  (1)

 .316لاطمد. يمؽتاب اًمقطمداق عمسؾؿ. اكظر: اعمـفج ص 

 ش.همريب احلديث»آظمر يسؿك:  هذا، لهـاؿ كقع

: د سمف هـا اًّمػاظ  شمعريػف: ًمغةه اًمغريب ذم اًمؾغة، هق اًمبعقد قمـ أىمارسمف، لاعمرا

ٌػكي »اًمتل ظمػل معـاها، ىماـ صاطمب اًمؼامقس:  ًؿضي لظمي : همي ًرفي ؽي ًربي يمي  = ش.همي
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اًمذن اؾمتًخرضمت ومقف أؾماكقد زائدة  : هق اًمؽتاب(3)اعمستخرج -8

كة.  ًمؽتاب آظمر. مثؾ: اعمستخرج ّيب قمقا

اعمستدرؿ: هق اًمؽتاب اًمذن مجع ومقف ما ومات مـ أطماديث يمتاب  -9

 .(1)آظمر قمغم ذيطتف. مثؾ: اعمستدرؿ ًمؾحايمؿ 

                                                                    

هق ما لىمع ذم متـ احلديث مـ ًمػظة همامضة سمعقدة مـ اًمػفؿ:  اصطالطماه:= 

 ًمؼؾة اؾمتعامهلا.

 ؿمفر اعمصـػات ومقف:أ

الَّف. همريب احلديث،   -أ  ّيب قمبقد اًمؼاؾمؿ سمـ ؾمي

ُسمـ اّثػم، لهق أضمقد يمتب  اًمـفاية ذم همريب احلديث لاّثر،  -ب

 اًمغريب.

 ًمؾسققـمل ، لهق شمؾخقص ًمؾـفاية. اًمدر اًمـَّثػٌم   -ج

 ، ًمؾزخمنمن.اًمػائؼ   -د

ًمؾعالمة  ظمبار،جمؿع سمحار اّنقار ذم همرائب اًمتـؼزيؾ لًمطائػ اّ - ـه

تَّـل.   حمؿد ـماهر اًمػي

ج أطماديثف 3)  ( هق أق يليت اعمصـِّػ إمم يمتاب مـ يمتب احلديث، ومقخرِّ

 سملؾماكقد ًمـػسف مـ همػم ـمريؼ صاطمب اًمؽتاب، ومقجتؿع معف ذم ؿمقخف أل مـ ومقىمف.

 أؿمفر اعمستخرضمات قمغم اًمصحقحلم:

 اعمستخرج ّيب سمؽر اإلؾمامقمقكم قمغم اًمبخارن. -3

يقـل قمغم مسؾؿ. -1 كة اإلؾمػرا  اعمستخرج ّيب قمقا

 اعمستخرج ّيب كعقؿ اّصبفاين قمغم يمؾ مـفام. -1

يمؾ يمتاب مجع ومقف ممًمػف اّطماديث اًمتل اؾمتدريمفا قمغم  اعمًَستيدرؿ:( 1)

ّيب قمبداًمؾف ش اعمستدرؿ قمغم اًمصحقحلم»يمتاب آظمر مما وماشمتف قمغم ذـمف، مثؾ 

 احلايمؿ.
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اًمتؼسقؿ اًمثاين: إق يمتب احلديث مـ طمقث يمقكف مؼبقُ أل همػم 

 مؼبقـ قمغم مخسة أىمساف:  

ـ: هل اًمؽتب اعمجردة ًمؾصحاح لهل اًمؽتب اًمتل اًمؼسؿ اّل -3

أطماديثفا صحاح يمؾفا. مثؾ: اعممـمل ًمإلماف ماًمؽ، لاًمصحقح ًمؾبخارن، 

لاًمصحقح عمسؾؿ، لاًمصحقح ُسمـ طمباق، لاعمختارة ًمؾضقاء اعمؼدد، 

كة، لاعمـتؼك ُسمـ اجلارلد.  لاًمصحقح ُسمـ ظمزيؿة، لاًمصحقح ّيب قمقا

مًجٌعت ومقف اّطماديث اًمؼسؿ اًمثاين: لهل اًمؽتب اًمتل  -1

اًمصحقحة، لاحلسـة، لاًمضعقػة، إُ أهنا يمؾفا حيتج هبا، ومنق اًمضعاؽ 

، مثؾ اًمســ ّيب دالد، لاجلامع ًمؾؽممذن، شاحلسـ»مـفا أجضا ىمريبة مـ 

 لاًمســ ًمؾـسائل، لاعمسـد ّمحد.

اًمؼسؿ اًمثاًمث: ما مًجعت ومقف مـ اّطماديث احلسـة، لاًمصاحلة،  -1

مثؾ: اًمســ ُسمـ ماضمف، لاعمسـد ًمؾطقاًمز، لزيادات  لاعمـؽرة، لأمثاهلا،

قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ، لاعمسـد ًمعبد اًمرزاؾ، لاعمسـد ًمسعقد سمـ 

مـصقر، لاعمصـػ ّيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبة، لاعمسـد ّيب يعغم اعمقصكم، 

لاعمسـد ًمؾبزار، لاعمسـد، لهتذيب اِصمار، لاًمتػسػم، يمؾفا ُسمـ ضمرير، 

َرًدَلييَف، لاعمعجؿ اًمؽبػم، لاعمعجؿ لاًمتاريخ، لاًم تػسػم، يمالمها ُسمـ مي

اًمصغػم، لاعمعجؿ اّلؾمط، صمالصمتفا ًمؾطؼماين، لاًمســ ًمؾدارىمطـل، 

لاًمغرائب ًمؾدارىمطـل، لاحٌلؾقة ّيب ًكعقؿ، لاًمســ، لؿمعب اإليامق، 

 يمالمها ًمؾبقفؼل.

اًمؼسؿ اًمراسمع: هل اًمؽتب اًمتل مجقع أطماديثفا وعقػة، إُ ما  -3

اهلل. مثؾ: كقادر اّصقـ ًمؾحؽقؿ اًمؽممذن، لشماريخ اخلؾػاء، ؿماء 
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لشماريخ اسمـ اًمـجار، لمسـد اًمػردلس ًمؾديؾؿل، ليمتاب اًمضعػاء 

ًمؾعؼقكم، لاًمؽامؾ ُسمـ قمدن، لشماريخ سمغداد، ًمؾخطقب اًمبغدادن، 

 لشماريخ اسمـ قمسايمر.

اًمؼسؿ اخلامس: هل اًمؽتب اًمتل مجعت ومقفا اّطماديث  -5

قمات ُسمـ اجلقزن، لمقوققمات اًمشقخ حمؿد اعمقوققمة، مثؾ: اعمقوق

 ـماهر اًمـفرلازم، لهمػم ذًمؽ.

 .(3))ما جيب طمػظف ًمؾـافمر  ًمؾشاك لزم اهلل( 

                                                                    

ًمؾشاك قمبد اًمعزيز اًمدهؾقن لمؼدمة ش اًمـاومعةاًمعجاًمة »( لاكظر أجضا 3)

 (، اًمػائدة اًمثامـة.111 -3/131ُمع اًمدرارن )
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 ذيمر اًمصحاح اًمست

 اًمصحاح اًمست، هل ؾمتة يمتب:

 صحقح اًمبخارن  -3

 صحقح مسؾؿ  - 1

 ضمامع اًمؽممذن - 1

 ؾمــ اًمـسائل   - 3

 ؾمــ أيب دالد   - 5

فَ   - 6  ؾمــ اسمـ ماضمي

دَّ اعمقـمل ًمإلماف ماًمؽ ؾمادس اًمؽتب سمدـ اسمـ  سمعض اعمحدصملم قمي

دَّ مسـدي اًمدارمل ؾمادس اًمؽتب سمدًمف   .(3)ماضمف، لسمعضفؿ قمي
                                                                    

ـً سمـ معالية  (3) ٌزي ألـ مـ أواؽ اعمقـمل إمم اخلؿسة: اعمحدًث ري

رن احاًمؽل اعمتقرم ؾمـة مخس لقمنميـ لمخسامئة، ذم يمتاسمف  َبدي اًمتجريد »اًمعي

اجلزرن اًمشفػم سماسمـ اّثػم، اعمتقرم ، صمؿ شمبعف اعمبارؿ سمـ حمؿد شًمؾصحاح لاًمســ

 ش.ضمامع اّصقـ»ؾمـة ؾمت لؾمتامئة، ذم يمتاسمف 

ال سمف اًمستة: احلاومظ أبق  لألـ مـ أواؽ يمتاب اسمـ ماضمف إمم اخلؿسة، مؽؿِّ

أـمراؽ اًمؽتب »اًمػضؾ حمؿد سمـ ـماهر اعمؼدد، اعمتقرم ؾمـة ؾمبع لمخسامئة، ذم 

تقرم ؾمـة ؾمتامئة، لألـ مـ مجع ًمف، صمؿ احلاومظ قمبد اًمغـل اعمؼدد، اعمش اًمستة

ومف مع اًمســ اًمثالصمة: احلاومظ أبق اًمؼاؾمؿ سمـ قمسايمر اعمتقرم ؾمـة إطمدم  أـمرا

 لؾمبعلم لمخسامئة، ومتبعفؿ قمغم ذًمؽ أصحاب اّـمراؽ لاًمرضماـ لاًمـاس.

لأما إواومة اًمدارمل سمدـ اسمـ ماضمف: وماًمؼقـ سمف طمادث، لىمع سمعد إواومة 

َؾدن ؾمــ اسمـ ماضمف إمم اخلؿسة، لألـ مـ  َقؽي ىماـ ذًمؽ أبق ؾمعقد ظمؾقؾ سمـ يمي

 اًمعالئل، اعمتقرم ؾمـة إطمدم لؾمتلم لؾمبعامئة.

ذظمائر اعمقاريث ذم اًمدًُمة قمغم »لىماـ اعمحدث قمبد اًمغـل اًمـاسًمؾز ذم 

لىمد اظمتؾػ ذم اًمسادس، ومعـد اعمشارىمة يمتاب اًمســ ُسمـ ش: مقاوع احلديث

لًمؽـ سح اًمشقخ أبق احلسـ ماضمف، لقمـد اعمغارسمة: يمتاب اعمقـمل ًمإلماف ماًمؽ، 

 = اعمتلظمريـ قمغم أنف   اًمسـدن ذم مؼدمة ذطمف قمغم ؾمــ اسمـ ماضمف: أق هماًمب
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قمغم هذك اًمؽتب اًمستة أهمؾبل: ّق ش اًمصحاح»صمؿ إق إـمالؾ 

 اًمصحاح اعمجردة هل: صحقح اًمبخارن، لصحقح مسؾؿ ومؼط.

 )مؼدمة مشؽاة اعمصاسمقح، لاًمعجاًمة اًمـاومعة(

 اعمراشمب سملم اًمصحاح اًمست:

صحقح اًمبخارن، ومصحقح مسؾؿ، ومســ أيب دالد، ومســ اًمـسائل، 

 .(3)ومســ اًمؽممذن، صمؿ ؾمــ اسمـ ماضمف

                                                                    

ؾمادس اًمستة. ىماـ: لاحلؼ أق أطمسـ يمتاب رهمب  –يعـل اًمســ ُسمـ ماضمف  –= 

دَّ ذم اّصقـ: يمتاب  معاين »إًمقف اًمػحقـ سمعد يمتاب اِصمار لاعمقـمل، لأطمؼ أق ًيعي

ضمعػر اًمطحالن: ومنكف قمديؿ اًمـظػم ذم سماسمف. )مؼدمة ُمع ًمإلماف أيب ش اِصمار

 .)، اًمػائدة اًمثامـة111ل 3/113اًمدرارن 

اقمؾؿ أق رئقس همُء اًمطائػة »ىماـ صاطمب مػتاح اًمسعادة:  (3)

لىمدلهتؿ سمعد ماًمؽ اإلماف أبق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخارن، ليؾقف ذم اًمرشمبة 

قفؿ أبق قمقسك اًمؽممذن، ليؾقفؿ أبق قمبد يمتاب مسؾؿ، ليؾقفام أبق دالد، ليؾ

 ش.اًمرمحـ اًمـسائل

 لسمذًمؽ ضمزف صاطمب كقؾ اّماين ذح مؼدمة اًمؼسطالين.

لسمعض اًمعؾامء جيعؾقق اًمســ ّيب دالد سمعد اًمصحقحلم، صمؿ ؾمــ اًمـسائل، 

 صمؿ ضمامع اًمؽممذن.

لسمعضفؿ يؼدمقق ؾمــ اًمـسائل قمغم سماىمل اًمســ اّرسمعة لجيعؾقكف سمعد 

 ، اًمػائدة اًمثامـة.3/139اكظر: مؼدمة ُمع اًمدرارن  اًمصحقحلم.

ىماـ اإلماف اًمؽشؿػمن رمحف اهلل شمعامم: ومللـ مراشمب اًمصحاح مرشمبة 

اًمبخارن، لاًمثاكقة مرشمبة مسؾؿ، لاًمثاًمثة مرشمبة أيب دالد، لاًمراسمعة مرشمبة اًمـسائل، 

أق مرشمبة لاخلامسة مرشمبة اًمؽممذن، لهذا اعمذيمقر مـ اًمؽمشمقب هق اعمشفقر، لقمـدن 

 = ومقؽقق اًمـسائل ذم اعمرشمبة اًمثاًمثة:اًمـسائل أن يمتاسمف أقمغم مـ يمتاب أيب دالد، 
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 اعمذاهب اًمػؼفقة ّصحاب اّصقـ اًمستة: 

 ) اًمـاومع اًمؽبػم، ليمشػ احلجاب( اإلماف اًمبخارن: جمتفد 

 )ـمبؼات اًمشاومعقة، لاحلطة(. أل ؿماومعل. 

 )اًمقاكع اجلـل(ؿماومعل. لاإلماف مسؾؿ: 

 )احلطة(لاإلماف أبق دالد: طمـبكم 

 )ـمبؼات اًمشاومعقة(.أل ؿماومعل.

 )احلطة(.لاإلماف اًمـسائل: ؿماومعل. 

 .(3))اًمعرؽ اًمشذن(لاإلماماق اًمؽممذن لاسمـ ماضمف: أجضاه ؿماومعقاق. 

                                                                    

حا ىماـ اًمـسائل: ما أظمرضمت ذم اًمصغرم صحقح، لىماـ أبق دالد: ما أظمرضمت  = 

ذم يمتايب صاًمح ًمؾعؿؾ: ومقعؿ احلسـ لاًمصحقح ، لمرشمبة اًمؽممذن ذم اعمرشمبة 

ج اًمديـ اًمؼزليـل احلـػل: إق ذم اًمؽممذن صمالصمة  اخلامسة طمتك ىماـ احلاومظ ها

ؿ! ىمبؾقا وعػفا أطماديث مقوققمة، ًمؽـ اعمحدصملم مل يسؾؿقا طمؽؿ لوعف، كع

أؿمد اًمضعػ، لًمق اًمتػت إمم أق اًمؽممذن حيؽؿ قمغم أيمثر اّطماديث مـ اًمصحة 

لاحلسـ لاًمضعػ: ومقؽقق أقمغم مـ أيب دالد، ًمؽـ أبا دالد أقمغم مـ اًمؽممذن 

سمحسب اإلمجاـ، لإق مل حيؽؿ قمغم يمؾ لاطمد مـ اّطماديث، لأما اسمـ ماضمف ومؼاًمت 

سمداظمؾ ذم اًمصحاح ُؿمتامًمف قمغم ىمريب مـ  مجاقمة مـ اعمحدصملم: إق اسمـ ماضمف ًمقس

اصمـلم لقمنميـ طمديثاه مقوققماه، ومعغم هذا: اًمسادًس مـ اًمصحاح اًمستة مقـمل 

 ماًمؽ سمـ أنس ... .

 . 366 – 3/355اكظر: مؼدمة ُمع اًمدرارن  (3)
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اجلرح لاًمتعديؾ )يمقرـ(
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 سماب اجلرح لاًمتعديؾ

لهلؿ ذم ذًمؽ يمؾامت ظماصة إق اعمحدصملم يقصمؼقق ليعٍدًمقق اًمرلاة، 

 متـققمة، سمعضفا أقمغم، لسمعضفا متقؾمطة، لسمعضفا أدكك.

ليمذًمؽ جيرطمقق، لًمذًمؽ يمؾامت أجضا، سمعضفا أقمغم، لسمعضفا 

 أدكك، لسمعضفا متقؾمطة.

لإًمقؽؿ ذيمري هذك اًمؽؾامت سماًمؽمشمقب اعمعتؼم قمـد أرسماب اًمػـ، كازُه 

 مـ اّقمغم إمم اّدكك:

 يمؾامت اًمتعديؾ:

 صمبت طمجة -3

 طماومظصمبت  -1

 صمؼة متؼـ -1

 صمؼة صمبت -3

 صمؼة صمؼة -5

 صمؼة صدلؾ -6

 ُ سملس سمف -7

 ًمقس سمف سملس -8

 حمؾف اًمصدؾ -9

 ضمقد احلديث -31

 صاًمح احلديث -33

 ؿمقخ لؾمط -31

ـ احلديث -31  ؿمقخ طمس

 صدلؾ إق ؿماء اهلل -33

 صقيؾح -35

 لكحق ذًمؽ.
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 :يمؾامت اجلرح

 دضماـ يمذاب -3

 لواع يضع احلديث -1

 متفؿ سماًمؽذب -1

 متػؼ قمغم شمريمف -3

 مؽملؿ -5

 ًمقس سمثؼة -6

 ؾمؽتقا قمـف -7

 ذاهب احلديث -8

 ومقف كظر -9

 هاًمؽ -31

 ؾماىمط -33

 لاكى سمؿٍرة -31

 ًمقس سمٌمء -31

 وعقػ ضمدا -33

ػقك -35  وعَّ

 وعقػ للاكى  -36

 يضعَّػ -37

 ومقف وعػ -38

 ىمد ًوعِّػ -39

 ًمقس سماًمؼقن -11

 ًمقس سمحجة -13

 ًمقس سمذاؿ -11

ر -11 ؽ لًيـؽي  ًيَعري

 ومقف مؼاـ -13

 شًمًؽؾِّؿي ومقف -15

 ًميلمِّ  -16

 ؾمقِّئ احلػظ -17

 ُ حيتج سمف -18

 اظمًتؾٌػ ومقف -19

 صدلؾ، ًمؽـف مبتدع -11

 .(3)اُقمتداـ(لكحق ذًمؽ مـ اًمعبارات. )ديباضمة مقزاق 

                                                                    

لإًمقؽؿ ًمػظ اًمذهبل ذم مقزاكف، لسمذًمؽ يؿؽـؽؿ معرومة اعمراشمب سملم (3)

 = هذك اًمؽؾامت: 
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 اًمعبارات ذم اًمرلاة اعمؼبقًملم:وملقمغم »= 

 صمبت طمجة، لصمبت طماومظ، لصمؼة متؼـ،لصمؼة صمؼة. -3

 صمؿ صمؼة صدلؾ، لُ سملس سمف، لًمقس سمف سملس. -1

 لأردم قمبارات اجلرح: دضماـ يمذاب. أل لواع يضع احلديث. -3

 .صمؿ متفؿ سماًمؽذب. لمتػؼ قمغم شمريمف -1

كظر، صمؿ مؽملؿ ًمقس سمثؼة، لؾمؽتقا قمـف، لذاهب احلديث، لومقف  -1

 لهاًمؽ، لؾماىمط. 

صمؿ لاك سمؿرة، لًمقس سمٌمء، لوعقػ ضمدا، لوعػقك، وعقػ للاك،  -3

 لمـؽر احلديث، لكحق ذًمؽ. 

صمؿ يضعػ، لومقف وعػ، لىمد وعػ، ًمقس سماًمؼقن، ًمقس سمحجة،  -5

ًمقس سمذاؿ، يعرؽ ليـؽر، ومقف مؼاـ، شمؽؾؿ ومقف، ًملم، ؾمقئ احلػظ، ُ حيتج سمف، 

ق ذًمؽ مـ اًمعبارات اًمتك شمدـ سمقوعفا قمغم اظمتؾػ ومقف، صدلؾ ًمؽـف مبتدع. لكح

اـمِّراح اًمرالن سماّصاًمة، أل قمغم وعػف، أل قمغم اًمتقىمػ ومقف، أل قمغم ضمقاز أق حيتج 

  .3مؼدمة مقزاق اُقمتداـ ص ش. سمف مع ًملم ما ومقف

 لىماـ اًمديمتقر اًمطحاق: 

 مراشمب اًمتعديؾ لأخػافمفا:

َـّ قمغم اعمباًمغة ذم اًمتقصمقؼ أل يماق قمغم   -أ ؾ، لهل أرومعفا مثؾ: ما د لزق أيوَمعي

 ومالق إًمقف اعمـتفل ذم اًمتثبت، أل ومالق أثبت اًمـاس.

 صمؿ ما شمليمد سمصػة أل صػتلم مـ صػات اًمتقصمقؼ: يمثؼة صمؼة، أل صمؼة صمبت.-ب

ة.  -ج ي قمـف سمصػة داًمة قمغم اًمتقصمقؼ مـ همػم شمقيمقد: يمثؼة، أل طًمجَّ  صمؿ ما قًمؼمِّ

ؾف  صمؿ ما دـ قمغم اًمتعديؾ مـ دلق إؿمعار  -د ي سماًمضبط: يمصدلؾ، أل حمي

إذا ىماهلا اسمـ معلم ذم ش ُ سملس سمف»اًمصدؾ، ل ُ سملس سمف، قمـد همػم اسمـ معلم، ومنق 

 اًمرالن ومفق قمـدك صمؼة.

 = 
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صمؿ ما ًمقس ومقف دًُمة قمغم اًمتقصمقؼ أل اًمتجريح، مثؾ: ومالق ؿمقخ، أل  -ھ= 

 رلم قمـف اًمـاس.

ر سماًمؼرب مـ اًمتجريح، مثؾ: ومالق صا -ل ًمح احلديث، أل ًيَؽتيًب صمؿ ما أيؿَمعي

 طمديثف.

 طمؽؿ هذك اعمراشمب:

أما اعمراشمب اًمثالث اّلزم: ومًقَحتيجُّ سملهؾفا، لاق يماق سمعضفؿ أىمقن مـ 

 سمعض.

سمعة لاخلامسة: ومال حيتج سملهؾفا، لًمؽـ ًيَؽتيًب طمديًثفؿ  لأما اعمرشمبة اًمرا

سمعة.  ، لإق يماق أهؾ اعمرشمبة اخلامسة دلق أهؾ اعمرشمبة اًمرا ً تيؼمي  لخًيَ

لأما أهؾ اعمرشمبة اًمسادؾمة: ومال حيتج سملهؾفا، لًمؽـ يؽتب طمديثفؿ ًمالقمتبار 

 ومؼط دلق اُظمتبار، لذًمؽ ًمظفقر أمرهؿ ذم قمدف اًمضبط.

 مراشمب اجلرح لأخػافمفا:

ً احلديث  -لهل أؾمفؾفا ذم اجلرح  -ما دـ قمغم اًمتؾقلم:   -أ مثؾ ومالق ًميلمَّ

ؼاـ.  أل ومقف مي

ح سمعدف اُطمتجاج  -ب سمف لؿمبفف، مثؾ: ومالق ُ حيتج سمف، أل  صمؿ ما ًسِّ

 وعقػ، أل ًمف مـايمػم.

صمؿ ما سح سمعدف يمتاسمة طمديثف لكحقك، مثؾ: ومالق ُ يؽتب طمديثف، أل   -ج

ةى. رَّ  ُ حتؾ اًمرالية قمـف، أل وعقػ ضمداًّ، أل لاكى سمؿي

صمؿ ما ومقف اهتاف سماًمؽذب أل كحقك: مثؾ ومالق متفؿ سماًمؽذب أل متفؿ   -د

 احلديث، أل ؾماىمط، أل مؽملؿ أل ًمقس سمثؼة.سماًمقوع، أل ينؾ 

صمؿ ما دـ قمغم لصػف سماًمؽذب لكحقك: مثؾ يمذاب، أل دضماـ، أل  -ھ

 لواع، أل يؽذب، أل يضع.

مثؾ: ومالق أيمذب -لهل أؾمقأها -صمؿ ما دـ قمغم اعمباًمغة ذم اًمؽذب:  لؼ

 =  اًمـاس، أل إًمقف اعمـتفل ذم اًمؽذب، أل هق ريمـ اًمؽذب.
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 أىمساف اجلرح لاًمتعديؾ: 

 اجلرح لاًمتعديؾ يمؾ مـفام قمغم ىمسؿلم:مبفؿ لمػن.

اجلرح لاًمتعديؾ اعمبفامق: لمها ما ُ ًيذيمر ومقف ؾمببو جلرح اًمرالن   

 لشمعديؾف.

اق: لمها ما ًذيمر ومقف ؾمبب ضمرح اًمرالن ل    اجلرح لاًمتعديؾ اعمػنَّ

 شمعديؾف.

 ىمبقـ اجلرح لاًمتعديؾ لقمدمف: 

ق مؼبقُق سماُشمػاؾ، لأما اجلرح لاًمتعديؾ  ا اجلرح لاًمتعديؾ اعمػنَّ

ذم ذًمؽ سمعض اُظمتالؽ سملم أهؾ اًمعؾؿ، لًمؽـ اعمبفامق ومؼد طًمؽل 

اّصح أق اجلرح اعمبفؿ ُ يؼبؾ مطؾؼا، لاًمتعديؾ اعمبفؿ يؼبؾ مطؾؼا، 

لإمم ذًمؽ ذهب اًمبخارن، لمسؾؿ، لاًمؽممذن، لأبق دالد، لاًمـسائل، 

 .(3)لاسمـ ماضمف، لمجفقر اعمحدصملم، لومؼفاء احلـػقة

                                                                    

 طمؽؿ هذك اعمراشمب:= 

: تيجُّ سمحديثفؿ ـمبعاه، ًمؽـ يؽتب  أما أهؾ اعمرشمبتلم اّلًمقلمي وماكف ُ حًيَ

 طمديثفؿ ًمالقمتبار ومؼط، لإق يماق أهؾ اعمرشمبة اًمثاكقة دلق أهؾ اعمرشمبة اّلزم.

 ومال حيتج سمحديثفؿ لُ يؽتب لُ يعتؼم سمف. لأما أهؾ اعمراشمب اّرسمع اّظمػمة:

ىماـ اإلماف اًمؾؽـقن رمحف اهلل شمعامم: اقمؾؿ أق اًمتعديؾ ليمذا اجلرح  (  3)

 ، ـ أل اجلارح اًمسببي ، لىمد يؽقق مبفام، وماّلـ: ما يذيمر ومقف اعمعدِّ ىمد يؽقق مػنا

 لاًمثاين: ما ُ يبلم اًمسبب ومقف. 

سمعدما اشمػؼقا قمغم ىمبقـ اجلرح لاًمتعديؾ اعمػنيـ سمنملـمفام  -لاظمتؾػقا 

  = قمغم أىمقاـ:  -اعمذيمقرة ذم مقوعف
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ّق أؾمباسمف يمثػمة ومقثؼؾ ذيمرها:  إكف يؼبؾ اًمتعديؾ مـ همػم ذيمر ؾمببف:  -3= 

ًعدَّ ما جيب شمريمف،  ومنق ذًمؽ حيقج اعمعدـ إمم أق يؼقـ: ًمقس يػعؾ يمذا، لُ يمذا، ليي

 ليػعؾ يمذا ليمذا، ومقًعدَّ ما جيب قمؾقف ومعؾف.

ّق اجلرح حيصؾ سملمر  لأما اجلرح ومنكف ُ يؼبؾ إُ مػنا مبقـا ؾمبب اجلرح:

لاطمد: ومال يشؼ ذيمرك، لّق اًمـاس خمتؾػقق ذم أؾمباب اجلرح ومقطؾٌؼ أطمدهؿ 

اجلرح سمـاء قمغم ما اقمتؼدك ضمرطما، لًمقس سمجرح ذم كػس اّمر، ومال سمد مـ سمقاق 

 ؾمببف: ًمقظفر أهق ىمادح أف ُ. لأمثؾتف يمثػمة، ذيمرها اخلطقب اًمبغدادن ذم اًمؽػاية.

، لهق أنف جيب سمقاق ؾمبب اًمعداًمة، اًمؼقـ اّلـقمؽس  اًمؼقـ اًمثاين: -1

لُ جيب سمقاق أؾمباب اجلرح: ّق أؾمباب اًمعداًمة يؽثر اًمتصـع ومقفا، ومقجب سمقاهنا، 

 سمخالؽ أؾمباب اجلرح. 

 . اًمؼقـ اًمثاًمث: أنف ُ سمد مـ ذيمر ؾمبب اجلرح لاًمعداًمة يمؾقفام -1

، لهق أنف ُ جيب سمقاق ؾمبب يمؾ مـفام إذا يماق اًمؼقـ اًمراسمع: قمؽسف -3

 اجلارح لاعمعدـ قماروما سمصػما سملؾمباهبام. 

لىمد ايمتػك اسمـ اًمصالح ذم مؼدمتف قمغم اًمؼقـ اّلـ مـ هذك اّىمقاـ، 

ادك، مثؾ:  لىماـ: ذيمر اخلطقب احلاومظ أنف مذهب اّئؿة مـ طمػاظ احلديث لًكؼَّ

ؾمبؼ مـ همػمك اجلرح ومقفؿ  اًمبخارن لمسؾؿ، لًمذًمؽ اطمتج اًمبخارن سمجامقمة

لقماصؿ سمـ قمكم، لقمؿرل سمـ  ليمنؾمامقمقؾ سمـ أيب أليس، يمعؽرمة مقمم اسمـ قمباس،

مرزلؾ لهمػمهؿ. لاطمتج مسؾؿ سمسقيد سمـ ؾمعقد لمجاقمة اؿمتفر اًمطعـ ومقفؿ، 

أبق دالد اًمسجستاين. لذًمؽ داـ قمغم أهنؿ ذهبقا إمم أق اجلرح ُ يثبت  لهؽذا ومعؾ

 (91 - 79لاًمتؽؿقؾ ذم اجلرح لاًمتعديؾ ص )اًمرومع  إُ إذا ومن ؾمببف.

لىماـ ؿمقخـا اًمعالمة اعمحدث قمبد اًمػتاح أبق همدة رمحف اهلل شمعامم: يؼاسمؾ 

ـً اًمراسمع، لىمد رضمحف قمدد مـ ومحقـ أهؾ  ضمحاق لاُقمتامد اًمؼق ـي ذم اًمرُّ ـي اّل اًمؼق

رك ومػقف اًمعؾؿ اعمعتؿديـ. صمؿ ذيمر رمحف اهلل شمعامم ذم هذا اًمباب ما يثؾج اًمصدلر، وماكظ

 .318 – 317ل 95اًمـػائس اًمغقازم. اكظر: شمعؾقؼاشمف قمغم اًمرومع لاًمتؽؿقؾ ص 
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 ذلط ىمبقـ اجلرح لاًمتعديؾ:

ـ يمؾقفام:   ألصاؽ ُ سمدَّ مـفا ذم اجلارح لاعمعدِّ

ـٌ أق يتصػ اجلارح  ي يشؽمط ًمؼبقـ اجلرح لاًمتعديؾ اعمػنَّ

ـ سمللصاؽ، لهل:اًمعؾؿ، لاًمتؼقم، لاًمقرع، لاًمصدؾ، لقمدف  لاعمعدِّ

 اًمتعصب، لمعرومة أؾمباب اجلرح لاًمتعديؾ.

 سماجلارح:لصػ خيتصُّ 

ليشؽمط ًمؾجارح أق يتصػ سمصػة، إواومةه إمم هذك اًمصػات 

متعـتاه ل ُ  –مع دمـبف قمـ اًمتعصب  –اعمذيمقرة، لهل أق ُ يؽقق 

 .(3)متشدداه 

 :(1)سمعض اعمحدصملم اًمذيـ ًلصػقا سماًمتعصب ذم اجلرح

ىًمَطـل  -3  ،(1)اًمداري

 .(3)لاخلطقب اًمبغدادن  -1

 عـت ذم اجلرح:سمعض اعمحدصملم اًمذيـ ًلصػقا سماًمت

 (3)اسمـ اجلقزن  -3

                                                                    

 . 78 – 67اكظر: اًمرومع لاًمتؽؿقؾ ص  (3) 

راضمع ًمبقاق شمعصبفؿ لشمشددهؿ لشمعـتفؿ يمتاب اًمرومع لاًمتؽؿقؾ ذم  (1)

 اجلرح لاًمتعديؾ.

ىًمَطـل، لطمقد قمٍمك، لسمف  (1) هق اإلماف أبق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اًمداري

 ـه، رمحف اهلل شمعامم.185ـه اعمتقرم 116تؿ معرومة اًمعؾؾ، اعمقًمقد ظم

هق اإلماف أبق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت اعمعرلؽ سماخلطقب  (3)

 ـه361ـه اعمتقرم 191اًمبغدادن، اعمقًمقد 
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 (1)لقمؿر سمـ سمدر اعمقصكم  -1

غاين اًمؾغقن  -1  (1)لريض اًمديـ اًمصَّ

 ،(3)لاجلقزىماين: ممًمػ يمتاب اّباـمقؾ  -3

اين  -5  (5)لاًمشقخ اسمـ شمقؿقة احلرَّ

 .(6)لجمد اًمديـ اًمؾغقن صاطمب اًمؼامقس  -6

 :سمعض اعمحدصملم اًمذيـ ًلصػقا سماًمتشدد ذم اجلرح

 ،(7)أبق طماشمؿ   -3

                                                                    

ج قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزن، اعمقًمقد  (3) ري هق اإلماف أبق اًمػي

 . ـه، رمحف اهلل شمعامم597ـه اعمتقرم 531

( هق اإلماف وقاء اًمديـ أبق طمػص قمؿر سمـ سمدر سمـ ؾمعقد اًمؽردن 1)

 ـه رمحف اهلل شمعامم.611ـه اعمتقرم 557اعمقصكم احلـػل اعمحدث اًمػؼقف، اعمقًمقد 

هق اإلماف اعمحدث اًمػؼقف اًمؾغقن اعممرخ ريض اًمديـ أبق اًمػضائؾ   (1)

 –ـ اًمصغاين ليؼا -احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمقدر اًمعؿرن اًمالهقرن اًمصاهماين 

 ـه رمحف اهلل شمعامم.651ـه اعمتقرم سمبغداد 577اعمقًمقد سمالهقر 

ىماين  (3) ذاين اجلًقزي  –هق اإلماف أبق قمبد اهلل احلسلم سمـ إسمراهقؿ اهليؿي

ىمل   ـه، رمحف اهلل شمعامم.531اعمتقرم  –سمضؿ اجلقؿ لومتح اًمزان، ليؼاـ: اجلًقزي

اًمعباس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ ( هق اإلماف ؿمقخ اإلؾمالف شمؼل اًمديـ أبق 5)

 ـه، رمحف اهلل شمعامم.718قمبد اًمسالف ... سمـ شمقؿقة احلراين اًمدمشؼل، اعمتقرم 

هق اإلماف اعمحدث اًمؾغقن جمد اًمديـ حمؿد سمـ يعؼقب  (6)

 ـه، رمحف اهلل شمعامم.837اًمػػملزآسمادن، اعمتقرم 

رازن حمؿد هق اإلماف، احلاومظ، اًمـاىمد، ؿمقخ اعمحدصملم، أبق طماشمؿ اًم (7)

طيػاين، مـ متقؿ سمـ طمـظؾة سمـ  سمـ إدريس سمـ اعمـذر سمـ دالد سمـ مفراق احلـظكم اًمغي

  = يرسمقع. لىمقؾ: قمرؽ سماحلـظكم: ّنف يماق يسؽـ ذم درب طمـظؾة، سمؿديـة اًمرن.
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 ،(3)لاًمـسائل  -1

علم  -1  ،(1)لاسمـ مي

 ،(1)لاسمـ اًمؼطَّاق  -3

 ،(3)لحيقك اًمؼطياق  -5

ـً طٌمبَّاق  -6  .(5)لاسم

                                                                    

ؽ اًمبالد، لسمرع ذم اعمتـ لاإلؾمـاد، لمجع لصـػ، =  يماق مـ سمحقر اًمعؾؿ، ـمقَّ

 ـه. رمحف اهلل شمعامم.177ـه اعمتقرم 395 لضمرح لقمدـ، لصحح لقمؾؾ. اعمقًمقد

( هق اإلماف، احلاومظ، اًمثبت، ؿمقخ اإلؾمالف، كاىمد احلديث، أبق قمبد 3)

اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقب سمـ قمكم سمـ ؾمـاق سمـ سمحر اخلراؾماين، اًمـسائل، 

 ـه، رمحف اهلل شمعامم. 111ـه اعمتقرم 135صاطمب)اًمســ(. اعمقًمقد سمـسا 

ن اًمبغدادن، ( هق إماف اعمحدصملم احلاوم1) ظ أبق زيمريا حيقك سمـ معلم اعمًرِّ

 ـه، رمحف اهلل شمعامم.111ـه اعمتقرم 358اعمقًمقد 

هق اًمشقخ، اإلماف، اًمعالمة، احلاومظ، اًمـاىمد، اعمجقد، اًمؼايض، أبق  (1)

احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ حيقك سمـ إسمراهقؿ احلؿػمن، اًمؽتامل، 

 ـه. رمحف اهلل شمعامم.618اعمعرلؽ: سماسمـ اًمؼطاق. اعمتقرم اعمغريب، اًمػاد، احاًمؽل، 

( هق اإلماف اًمؽبػم، أمػم اعمممـلم ذم احلديث، حيقك اًمؼطاق سمـ ؾمعقد سمـ 3)

ومرلخ أبق ؾمعقد اًمتؿقؿل مقُهؿ، اًمبٍمن، اّطمقـ، اًمؼطاق، احلاومظ. اعمقًمقد 

 ـه. رمحف اهلل شمعامم.398ـه اعمتقرم 311

احلاومظ، اعمجقد، ؿمقخ ظمراؾماق، أبق طماشمؿ، حمؿد ( هق اإلماف، اًمعالمة، 5)

ة اًمتؿقؿل اًمدارمل  ديَّ ٌفقد سمـ هي َعبيد سمـ ؾمي سمـ طٌمٍباق سمـ أمحد سمـ طمباق سمـ ًمعاذ سمـ مي

اًمًبستل، صاطمب اًمؽتب اعمشفقرة. اعمقًمقد ؾمـة سمضع لؾمبعلم لمائتلم، اعمتقرم 

 ـه. رمحف اهلل شمعامم.153
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 اًمتعارض سملم اجلرح لاًمتعديؾ:

 إق ًمؾتعارض سملم اجلرح لاًمتعديؾ أرسمعي صقر فماهرا:

 أق يؽقق يمؾٌّ مـ اجلرح لاًمتعديؾ مبفام.  -3

.أق يؽقق اجلرح   -1 ا  مبفامه، لاًمتعديؾ مػنَّ

، لاًمتعديؾ مبفام.  -1 ا  أق يؽقق اجلرح مػنَّ

ه.    -3 ا  أق يؽقق يمؾٌّ مـفام مػنَّ

ومػل اًمصقرة اّلمم لاًمثاكقة: اجلرح ُ يعتؼم سمف، سمؾ اًمتعديؾ هق 

 اعمعتؼم.

لأما ذم اًمصقرة اًمثاًمثة لاًمراسمعة: وماجلرح هق اعمعتؼم، ُ اًمتعديؾ، 

دُّ مـ اعمتعصبلم أل سمنمط أق ُيؽقق اجل رح ىمد صدر مـ ضمارح ًيعي

 .(3)اعمتشدديـ، أل اعمتعـِّتلم

                                                                    

لاطمد ومجرطمف سمعضفؿ لقمدًمف ( إذا شمعارض اجلرح لاًمتعديؾ ذم رال 3)

 سمعضفؿ ومػقف صمالصمة أىمقاـ: 

أطمدها: أق اجلرح مؼدف مطؾؼا، لًمق يماق اعمعدًمقق أيمثر، كؼؾف اخلطقب قمـ 

مجفقر اًمعؾامء، لصححف اسمـ اًمصالح لاإلماف ومخر اًمديـ اًمرازن لاِمدن لهمػممها 

ارح مـ اّصقًمقلم: ّق مع اجلارح زيادةي قمؾؿ مل يطؾع قمؾقفا اعمعدـ، لّق اجل

 مصدؾ عمعدـ ومقام أظمؼم سمف قمـ فماهر طماًمف،إُ اكف خيؼم قمـ أمر سماـمـ ظمػل قمـ اعمعدـ.

ف اًمتعديؾ، طمؽاك اخلطقب ذم  لصماكقفا: إق يماق قمدد اعمعدًملم أيمثر: ىًمدِّ

اًمؽػاية، لصاطمب اعمحصقـ،  ومنق يمثرة اعمعدًملم شمؼقن طماهلؿ، لىمؾة اجلارطملم 

ف: ّق اعمعدًملم لإق يمثرلا شمضعػ ظمؼمهؿ. ىماـ اخلطقب: لهذا ظمطل ممـ شمقمه

ؿمفادة  ًمقسقا خيؼملق قمـ قمدف ما أظمؼم سمف اجلارطمقق، لًمق أظمؼملا سمذًمؽ ًمؽاكت

 = سماـمؾة قمغم كػل.
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(3)•
  •   •   •   •   •   •   •   •   •   •    •   •   •   •  • 

                                                                    

لصماًمثفا: أنف يتعارض اجلرح لاًمتعديؾ: ومال يؽمضمح أطمدمها إُ سمؿرضمح، = 

طمؽاك اسمـ احلاضمب، يمذا ومصؾف اًمعراىمل ذم ذح أخػقتف، لاًمسققـمل ذم اًمتدريب 

 لهمػممها.

هذك اّىمقاـ اًمثالصمة إكام شمتلتك ومقام إذا يماق يمؾ مـ اجلرح لاًمتعديؾ ًمؾرالن 

سملق يماق   -همػم ؾمؾقؿ  –مثال  –ظماًمقا مـ اًمسبب اًمؼادح ومقف، أما إذا يماق اجلرح 

 –كاؿمئا مـ اًمغضب أل اًمؽراهقة أل كحقمها ، ليماق اًمتعديؾ ؾمؾقام ضماء قمغم اجلادة 

ًمتعارض ًوعِّػي ذم شمؾؽ احلاـ، ومتـبف ًمف: ومال يؾتػت إمم ذًمؽ اًمتعارض، سمؾ إق ا

 ومنكف مـ اعمفامت اًمـػائس.

(: لاقمؾؿ أق اًمتعارض 1/367ىماـ اسمـ اًمقزير اًمصـعاين ذم شمـؼقح اّنظار )

إذ »قمـد اًمقىمقع ذم طمؼقؼة اًمتعارضششمعاروا»سملم اًمتعديؾ لاًمتجريح إكام يؽقق 

إذا أمؽـ معرومة ما يرومع  أماش اًمؽالف ذم ذًمؽ، لهق ما يتعذر ومقف اجلؿع سملم اًمؼقًملم

ذًمؽ ومال شمعارض اًمبتة. مثاـ ذًمؽ أق جيرح هذا سمػسؼ ىمد قمؾؿ لىمققمف مـف، لًمؽـ 

ىمبؾ اًمتقسمة: ومنكف ُ شمعارض سملم اجلرح »قمؾؿت شمقسمتف أجضا، لاجلارح ضمرح ىمبؾفا

أل جيرح سمسقء طمػظ خمتص سمشقخ أل سمطائػة، لاًمتقصمقؼ خيتص ش لاًمتعديؾ قمغم هذا

تص سمآظمر قمؿرك ًمؼؾة طمػظ أل زلاـ قمؼؾ، لىمد ختتؾػ سمغػمهؿ، أل ؾمقء طمػظ خم

أطمقاـ اًمـاس، ومؽؿ مـ قمدـ ذم سمعض قمؿرك دلق سمعض! لهلذا يماق اًمسعقد مـ 

ش أن شماريخ رلايتف لشماريخ اظمتالـمف»يماق ظمػم قمؿؾف ظمقامتف، ومنذا اـمؾع قمغم اًمتاريخ 

ومفق خمؾص طمسـ، لىمد اـمؾع قمؾقف ذم يمثػم مـ رضماـ اًمصحقح ضمرطمقا سمسقء 

 ومال شمعارض.ش رلم قمـفؿ ىمبؾ ذًمؽش مـ أطماديثفؿ»د اًمؽؼم، لاًمصحقح احلػظ سمع

لهذا اًمذن شمؼدف اًمؽالف ومقف إكام هقومقام إذا ضماء اًمتعديؾ ًمؾرالن مـ قمامل، 

يمام اشمػؼ  –لضماء اجلرح مـ قمامل آظمر، أما إذا ضماء اجلرح لاًمتعديؾ مـ قمامل لاطمد 

 قًمؾؿ  آظمر اًمؼقًملم إقومنق اًمعؿؾ قمغم –ًمقحقك سمـ معلم لأمحد لاسمـ طمباق لهمػمهؿ 

كؽتف قمغم مؼدمة »اعمتلظمر مـفام، لإق مل يعؾؿ وماًمقاضمب اًمتقىمػ، ذيمرك اًمزريمٌم ذم 

 =                  ش.اسمـ اًمصالح
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 ومائؼؼدة

إق ما طمؽل ذم سمعض يمتب اعمخاًمػلم مـ اجلرح قمغم إماف اّئؿة 

ج اّمة: إمامـا اّقمظؿ أيب طمـقػة رمحف اهلل شمعامم:  همػم مؼبقـ أصال: ها

ومنق شمعديؾف أفمفر مـ اًمشؿس، لأما اجلرح ومبعضف مبفؿ، لسمعضف صدر 

مـ ضمارطملم متعصبلم، أل متشدديـ، أل متعـِّتلم، لىمد ذيمركا أق مثؾ هذا 

اجلرح ُ يعتؼم سمف أصال مؼاسمؾ اًمتعديؾ اًمثاسمت. )اًمرومع لاًمتؽؿقؾ ذم 

 اجلرح لاًمتعديؾ(.

 اًمعبد اًمضعقػ

 ظمػم حمؿد اجلاًمـدهرن

 ـه3133مـ رمضاق اعمبارؿ  31

  

                                                                    

لإذا اظمتؾػ ىمقـ »ىماـ اًمعالمة فمػر أمحد اًمعثامين اًمتفاكقن رمحف اهلل شمعامم: ل =

ك أظمرم وماًمذن يدـ قمؾقف صـقع احلاومظ أق  اًمـاىمد ذم رضمؾ ومضعػف مرة لىمقا

 اكتفك.ش ًمؾتعديؾ، لحيؿؾ اجلرح قمغم رء سمعقـفاًمؽمضمقح 

ىماـ اًمشقخ قمبد اًمػتاح أبق همدة رمحف اهلل شمعامم: لًمعؾ هذا ألضمف مما ذيمرك 

 اًمزريمٌم رمحف اهلل شمعامم.
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 ىماـ اًمعبد اًمضعقػ كقر اًمبنم سمـ حمؿد كقر احلؼ قمػا اهلل قمـفام:

احلؿد هلل اًمذن سمـعؿتف شمتؿ اًمصاحلات، لاًمصالة لاًمسالف اّمتاق 

 اّيمؿالق قمغم ؾمقد اًمؽائـات، لقمغم آخف لأصحاسمف اًمبدلر اًمبازهمات.

لاًمًعجاًمة اًمـاومعة، مـ ىمد لىمع اًمػراغ مـ كؼؾ هذك اًمرؾماًمة احاشمعة، 

اّردية إمم اًمعرسمقة، ذم جمؾسلم، يمؾ جمؾس اؾمتغرؾ ؾماقمة شمؼريبا. لهلل 

 احلؿد.

لاهلل ؾمبحاكف لشمعامم هق اعمسئقـ أق يتؼبؾ مـل هذا اجلفد اًمضئقؾ، 

لهق احلمقـ مـف أق يـػع هبا اًمطالب، لجيعؾفا ذم مقزاق طمسـايت 

نَّ لأؾماشمقذن أمجعلم.  لطمسـات لاًمدي

 لؾمؾؿ لسمارؿ قمغم ؾمقدكا حمؿد لقمغم آخف لأصحاسمف لصغم اهلل

 (3)أمجعلم. 

                                                                    

ىماـ اًمعبد اًمضعقػ كقر اًمبنم حمؿد كقر احلؼ قمػا اهلل قمـفام: ىمد  (3)

مـ صػر اخلػم  11 لىمع اًمػراغ مـ اًمتعؾقؼ قمؾی هذا اًمؽتٍقب صبقحة يقف اُصمـلم

. لهلل اًمعؿؾ أؾمبققما ف لىمد اؾمتغرؾ هذا1131مـ ومؼماير  8ـه اعمقاومؼ 3313

احلؿد ألُ لآظمرا. لصغم اهلل لؾمؾؿ لسمارؿ قمغم ؾمقدكا حمؿد لقمغم آخف لأصحاسمف 

 لأزلاضمف لذرياشمف لشماسمعقفؿ لمـ شمبعفؿ سمنطمساق إمم يقف اًمديـ.
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 ؾفرس ادصطؾحات

 رؿؿ افصػحة ادصطؾحات

 22  ------------------------- األثر

 68  ----------------------- اإلجازة

 66  ------------------------ األداء

 22  ------------------- أصقل احلديث

 71  ----------------------- اإلظالم

 66  ----------------------- افتحؿؾ

 58  ----------------------- افتدفقس

 58  ------------ تدفقس اإلشؼاط أو احلذف

 58  ------------------- تدفقس اإلشـاد

 58  ----------- افتدفقس بنشؼاط أداة افرواية

 59  ------------------- تدفقس افشققخ

 59  ------------------- تدفقس افتسقية

 58  ------------------- تدفقس افعطػ

 58  -------------------- تدفقس افؼطع
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 91  -------------------- افتعديؾ ادبفؿ

 91  ------------------- افتعديؾ ادػرس

تر افتقارث وافتعامؾ  24  -------------- تقا

تر افطبؼة  24  --------------------- تقا

تر افؼدر ادشسك  24  ---------------- تقا

تر افؾػظل   23  ------------------- افتقا

 24  ------------------- افتقاتر ادعـقي

 74  ------------------------ اجلامع

 91  ---------------------اجلرح ادبفؿ

 91  -------------------- اجلرح ادػرس

 77  ------------------------- اجلزء

 22  ----------------------- احلديث

 31  --------------------- احلسـ فذاتف

 31  --------------------- احلسـ فغره

 22  ------------------------- اخلز

 24  --------------------- خز افقاحد

 66  --------------- افسامع مـ فػظ افشقخ

 75  ------------------------ افســ

 35  -------------------------افشاذ
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 29  ------------------- افصحقح فذاتف

 31  ------------------- افصحقح فغره

 31  ---------------------- افضعقػ

 27  ------------------------ افعزيز

 37  ------------------------- افعؾة

 28  ------------  افغريب )مـ أؿسام اآلحاد(

 78  -------  افغريب) مـ أصـاف ـتب احلديث(

 78  ------------------- ؽريب احلديث

 28  ------------------- افغريب ادطؾؼ

 28  ------------------- افغريب افـسبل

 28  ------------------------- افػرد

 28  --------------------- افػرد ادطؾؼ

 28  -------------------- افػرد افـسبل

 67  ----------------- افؼراءة ظذ افشقخ

 70  ------------------------ افؽتابة

 63  ------------------------ مكـاد

 35  ----------------------- ادسوك

 48  ----------------------- ادتصؾ

 23  ------------------------ ادتقاتر
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 43  ----------------------- ادحرف

 36  -----------------------ادحػقظ

 44  ------------------------ اددرج

 58  ----------------------- اددفس

 55  ------------------------ادرشؾ

 57  -------------------- ادرشؾ اخلػل

 57  ------------------ مرشؾ افصحايب

 24  ----------------------- ادرؾقع

 79  ---------------------- ادستخرج

 79  ---------------------- ادستدرك

 27  ---------------------- ادستػقض

 63  ----------------------- ادسؾسؾ

 49  ------------  ادسـد )مـ أؿسام احلديث(

 77  --------  ادسـد )مـ أصـاف ـتب احلديث(

 27  ----------------------- ادشفقر

 42  ---------------------- ادصحػ

 76  ----------------------- ادصـػ

 77  ------------------------ ادعجؿ

 36  ----------------------- ادعروف
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 54  ----------------------- ادعضؾ

 52  ------------------------ ادعؾؼ

 37  ------------------------ ادعؾؾ

 62  ----------------------- ادعـعـ

 77  ------------------------ ادػرد

 26  ----------------------- ادؼطقع

 40  ----------------------- ادؼؾقب

 69  ------------------------ ادـاوفة

 36  ------------------------ ادـؽر

 51  ----------------------- ادـؼطع

 32  ---------------------- ادقضقع

 25  ----------------------- ادقؿقف

 72  ----------------------- افقجادة

 78  ----------------------- افقحدان
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 افػفرس اإلمجايل

  

 5  ------------------- ـؾؿة ادسجؿ 

 13  -------------------- ترمجةادمفػ 

 19  --------- خر األصقل يف حديث افرشقل 

 22  ------------ أصقل احلديث اصطالحا 

 22  ------------------------ ؽايتف 

 22  --------------------- مقضقظف 

 22  ---------------- احلديث اصطالحا 

 23  ------------------- أؿسام احلديث 

تر  -1  23  -------------------- ادتقا

 24  ----------------- خز افقاحد     -2

 24  -------------- تؼسقامت أخبار اآلحاد 

 24  - افتؼسقؿ األول : خز افقاحد مـ حقث مـتفاه  

 24  ---------------------- ادرؾقع   

 25  ---------------------- ادقؿقف

 26  ---------------------- ادؼطقع  

 26  افتؼسقؿ افثاين: خز افقاحد مـ حقث ظدد رواتف 

 27  ---------------------- ادشفقر 

 27  ----------------------- افعزيز 
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 28  ---------------------- افغريب 

 29  افتؼسقؿ افثافث: خز افقاحد مـ حقث أوصاؾف 

 29  -------------------افصحقح فذاتف 

 31  -------------------- احلسـ فذاتف 

 31  ---------------------- افضعقػ 

 31  ------------------ افصحقح فغره  

 31  -------------------- احلسـ فغره 

 32  ---------------------- ادقضقع 

 35  ----------------------- ادسوك 

 35  ------------------------ افشاذ 

 36  ---------------------- ادحػقظ 

 36  ----------------------- ادـؽر 

 36  ---------------------- ادعروف 

 37  ----------------------- ادعؾؾ  

 39  --------------------- ادضطرب 

 40  ---------------------- ادؼؾقب 

ػ   42  --------------------- ادصحَّ

 44  ----------------------- اددرج  

افتؼسقؿ افرابع: خز افقاحد مـ حقث شؼقط 

  ------------------ افراوي وظدمف 
48 

 48  ----------------------- ادتصؾ

 48  ----------------------- ادسـد 
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 51  ----------------------- ادـؼطع

 52  ----------------------- ادعؾؼ  

 54  ---------------------- ادعضؾ   

 55  ---------------------- ادرشؾ  

 58  ---------------------- اددفَّس  

 62 افتؼسقؿ اخلامس: خز افقاحد مـ حقث صقغ األداء 

 62  ---------------------- ادعـعـ  

 63  ---------------------- ادسؾسؾ 

 66  ----------------- بقان صقغ األداء  

 72  --------- «  أخزين»و« حدثـل»افػرق بغ 

 74  ------------ بقان أصـاف ـتب احلديث  

افتؼسقؿ األول: أصـاف ـتب احلديث مـ حقث 

  ----------------- مسائؾفا وترتقبفا  
74 

 74  ----------------------- اجلامع  

 76  ----------------------- افســ  

 77  ----------------------- ادسـد  

 77  ----------------------- ادعجؿ 

 77  ----------------------- اجلزء  

 78  ----------------------- ادػرد  

 78  ---------------------- افغريب  

 79  --------------------- ادستخرج  

 79  --------------------- ادستدرك   
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افتؼسقؿ افثاين: أصـاف ـتب احلديث مـ حقث 

  ------------------- افؼبقل وافرد  
80 

 80  --------- افؼسؿ األول: افصحاح ادجردة 

 80  ----- افؼسؿ افثاين: ـتب األحاديث احلسان  

افؼسؿ افثافث: ما مجعت ؾقف األحاديث احلسـة 

  ---------------- وافصاحلة وادـؽرة  
80 

 80 : ما مجعت ؾقف األحاديث افضعقػة افؼسؿ افرابع

افؼسؿ اخلامس: ما مجعت ؾقف األحاديث ادقضقظة 

 ---------------------------  
81 

 82  --------------- ذـر افصحاح افست  

شادس افؽتب هؾ هق شــ ابـ ماجف أو شــ 

  ---------------- افدارمل أو ادقضل؟  
82 

 83  ------- إضالق افصحاح ظذ افؽتب افستة  

 83  ----------- ادراتب بغ افصحاح افست  

 84  --- ادذاهب افػؼفقة ألصحاب األصقل افستة  

 87  --------------- باب اجلرح وافتعديؾ  

 87  ------------------ ـؾامت افتعديؾ  

 88  ------------------- ـؾامت اجلرح  

 91  -------------- أؿسام اجلرح وافتعديؾ  

 91  ------------- اجلرح وافتعديؾ ادبفامن  

ن    91  ------------ اجلرح وافتعديؾ ادػرسا

 91  ---------- ؿبقل اجلرح وافتعديؾ وظدمف  
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 93  ---------- رشوط ؿبقل اجلرح وافتعديؾ  

 93  -- أوصاف ال بد مـفا يف اجلارح وادعدل ـؾقفام  

 93  -------------- وصػ خيتص باجلارح  

 93  بعض ادحدثغ افذيـ ُوصػقا بافتعصب يف اجلرح

 93  بعض ادحدثغ افذيـ ُوصػقا بافتعـت يف اجلرح 

 94  بعض ادحدثبـ افذيـ ُوصػقا بافتشدد يف اجلرح 

 96  ---------- افتعارض بغ اجلرح وافتعديؾ 

 98  -- ؾائدة: هؾ يمثر اجلرح ظذ اإلمام أيب حـقػة؟ 
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 افػفرس افتػصقع

 

 5  -------------------- ـؾؿة ادسجؿ

 13  -------------------- ترمجة ادمفػ 

 13  -------------------- اشؿف وكسبف  

 13  ------------------------ والدتف 

بداية ضؾبف فؾعؾؿ وافتحاؿف بافؽتَّاب واددارس، 

وأشامء بعض أشاتذتف خترجف وظؿؾف مدرشا ؾرئقسا 

  ------------ فؾؿدرشغ، وظؿقدا فؾتعؾقؿ

13 

مدرشة خر »اشتشارتف صقخف افتفاكقي فتلشقس 

  ---------------------- «اددارس
14 

 14  -------- كصائح صقخف افغافقة ظـد افتلشقس  

 15  - اكتؼافف إػ مؾتان باـستان بعد اشتؼالل باـستان 

مؽاكتف بغ افعؾامء وخاصة فدى صقخف حؽقؿ األمة 

  ----------------------- افتفاكقي
16 

 16  -------------------- آثاره افعؾؿقة  

 18  ---------------- وؾاتف رمحف اهلل تعاػ  

 19  --------- خر األصقل يف حديث افرشقل 

 22  ------------- أصقل احلديث اصطالحا  

 22  ------------------------- ؽايتف 
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 22  ---------------------- مقضقظف 

 22  ----- ظؾؿ ادصطؾح ومقضقظف وثؿرتف )ت(  

 22  ----------------- احلديث اصطالحا  

 22  ----------- احلديث فغة واصطالحا )ت(  

 22  -------- اخلز واألثر فغة واصطالحا )ت(  

 23  ------------------- أؿسام احلديث  

تر   -1  23  --------------------- ادتقا

 23  ---------------- رشوط افتقاتر )ت( 

 23  ----------------- حؽؿ ادتقاتر )ت(  

تر ادعـقي  تر افؾػظل وافتقا أؿسام افتقاتر: افتقا

  ------------------------ )ت(  
23 

تر ادعـقي )ت(    24  ------------ أؿسام افتقا

 24  ------------------ خز افقاحد   -2

 24  -------------- تؼسقامت أخبار اآلحاد  

 24  -- افتؼسقؿ األول : خز افقاحد مـ حقث مـتفاه  

 24  ----------------------- ادرؾقع  

تعريػف فغة واصطالحا، ورشح افتعريػ وأمثؾتف 

  ------------------------- )ت( 
24 

 25  ---------------------- ادقؿقف  

تعريػف فغة واصطالحا، ورشح افتعريػ وأمثؾتف 

  ------------------------- )ت( 
25 

 26  ----------------------- ادؼطقع  
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تعريػف فغة واصطالحا، ورشح افتعريػ وأمثؾتف 

 )ت( 
26 

 26  افتؼسقؿ افثاين: خز افقاحد مـ حقث ظدد رواتف  

 27  ----------------------- ادشفقر  

 27  -------- تعريػف فغة واصطالحا ومثافف )ت( 

 27  --------- ادستػقض فغة واصطالحا )ت(  

 27  ------------------------ افعزيز  

 27  ----------- تعريػف فغة واصطالحا )ت(  

 27  ---------------- رشح افتعريػ )ت(  

 28  ----------------------- افغريب 

 28  -- تعريػف فغة واصطالحا ورشح افتعريػ )ت(  

افػرد وإضالؿاتف وأؿسامف مـ افغريب ادطؾؼ 

  -------- وافغريب افـسبل وأمثؾة ذفؽ )ت(  
28 

 28  --- شبب افتسؿقة وأنقاع افغريب افـسبل)ت(  

بة افسـد وادتـ  تؼسقؿ آخر فؾغريب مـ حقث ؽرا

  ------------------------- )ت( 
28 

 29  - افتؼسقؿ افثافث: خز افقاحد مـ حقث أوصاؾف 

 29  ------------------- افصحقح فذاتف 

 29  ---------------- رشح افتعريػ )ت(  

رشوط افصحقح افتل جيب تقؾرها حتك يؽقن 

  -------------- احلديث صحقحا )ت(  
30 

 31  --------------------- احلسـ فذاتف 
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 31  ----------------- ضبط تعريػف )ت( 

 31  ---------------------- افضعقػ 

 31  ------------------- افصحقح فغره 

 31  ---------------- تعريػف ومرتبتف )ت( 

 31  -------------------- احلسـ فغره 

 31  --- تعريػف وما يستػاد مـ تعريػف ومرتبتف )ت(  

 32  ---------------------- ادقضقع  

 32  تعريػف فغة واصطالحا ورتبتف وحؽؿ روايتف  )ت( 

 32  ---- ضرق افقضاظغ يف صقاؽة احلديث )ت(  

 32  ------ ـقػ يعرف احلديث ادقضقع؟ )ت(  

 33  ---- دواظل افقضع وأصـاف افقضاظغ )ت( 

مقة يف وضع احلديث )ت(   34  ----- مذهب افؽرا

 34  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت( 

 35  ----------------------- ادسوك 

تعريػف فغة واصطالحا وأشباب اهتام افراوي 

  -------------------- بافؽذب )ت( 
35 

 35  ------------------------ افشاذ   

 35  -- تعريػف فغة واصطالحا ورشح افتعريػ )ت( 

 35  -------------- أيـ يؼع افشذوذ؟ )ت(  

 36  ---------------------- ادحػقظ 

 36  --------------------- تعريػف )ت( 

 36  ------------------------ ادـؽر  
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 36  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 36  ------------ افػرق بقـف وبغ افشاذ )ت( 

 36  ----------------------- ادعروف 

 36  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 37  ------------------------ ادعؾؾ 

 37  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 37  ----------------- تعريػ افعؾة )ت( 

 37  - إضالق افعؾة ظذ ؽر معـاها االصطالحل )ت( 

 38  --- جالفة هذا افػـ ودؿتف ومـ يتؿؽـ مـف )ت( 

 38  -------- إػ أي إشـاد يتطرق افتعؾقؾ؟ )ت( 

 38  -------- بؿ يستعان ظذ إدراك افعؾة؟ )ت( 

 38  ------ ما هق افطريؼ إػ معرؾة ادعؾؾ؟ )ت( 

 38  ---------------- أيـ تؼع افعؾة؟ )ت( 

 38  ---- هؾ افعؾة يف اإلشـاد تؼدح يف ادتـ؟ )ت(  

 39  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت( 

 39  ---------------------- ادضطرب 

 39  ----------- تعريػف فغة واصطالحا )ت(  

 39  ---------------- رشح افتعريػ )ت(  

 40  ---------- رشوط حتؼؼ االضطراب )ت( 

 40  --------------- أؿسام ادضطرب )ت( 

 40  ------------ ممـ يؼع االضطراب؟ )ت( 

 40  ----------------------- ادؼؾقب 
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 40  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 40  -------------- أؿسامف مع األمثؾة )ت( 

 41  --------- األشباب احلامؾة ظذ افؼؾب )ت( 

 41  ----------------- حؽؿ افؼؾب )ت( 

ػ   42  ---------------------- ادصحَّ

 42  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 42  ------------------ أمهقتف ودؿتف )ت( 

 42  ---- تؼسقامتف باظتبارات خمتؾػة وأؿسامفا )ت( 

 تؼسقؿ احلاؾظ ابـ حجر افتصحقػ 

  ---- إػ مصحػ وحمرف وأمثؾة ـؾ مـفام )ت( 
43 

 43  ------- هؾ يؼدح افتصحقػ بافراوي؟ )ت( 

 44  -- شبب وؿقع افراوي يف افتصحقػ افؽثر )ت( 

 44  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت( 

 44  ----------------------- اددرج  

 44  تعريػف فغة واصطالحا وأؿسامف مع األمثؾة )ت( 

 47  ---------------- دواظل اإلدراج )ت( 

 47  ------------ ـقػ يدرك اإلدراج؟ )ت( 

 47  ---------------- حؽؿ اإلدراج )ت( 

 47  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت(  

افتؼسقؿ افرابع: خز افقاحد مـ حقث شؼقط 

  -------------------- افراوي وظدمف
48 

 48  ----------------------- ادتصؾ 
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 48  ------- تعريػف فغة واصطالحا وأمثؾتف )ت( 

 48  ------ هؾ يسؿك ؿقل افتابعل متصال؟ )ت( 

 48  ------------------------ ادسـد 

 49  تعريػف وأؿقال افعؾامء يف تعريػاتف وإضالؿاتف )ت( 

 51  ----------------------- ادـؼطع 

 ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 ---------------------------- 

.......... 

51 

 51  ---------------- رشح افتعريػ )ت( 

 51  --------ادـؼطع ظـد ادتلخريـ وأمثؾتف )ت( 

 51  ----------------- حؽؿ ادـؼطع )ت( 

 52  ------------------------ ادعؾؼ 

 52  --- تعريػف فغة واصطالحا وبعض صقره )ت(  

 52  --------- حؽؿ ادعؾؼ يف افصحقحغ )ت( 

افرد ظذ ابـ حزم افظاهري يف رده حلديث افبخاري 

 )ت( 
52 

 54  ----------------------- ادعضؾ 

 54  -- تعريػف فغة واصطالحا وشبب تسؿقتف بف )ت( 

 54  ----------------- مثافف وحؽؿف )ت( 

 55  ------- اجتامظف مع بعض صقر ادعؾؼ )ت( 

 55  ---------------- مظان ادعضؾ )ت( 

 55  ---------- تـبقف ظذ مساحمة فؾؿمفػ )ت( 
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 55  ----------------------- ادرشؾ 

 55  ------ تعريػف فغة واصطالحا وصقرتف )ت( 

 55  ------ ادرشؾ ظـد افػؼفاء واألصقفقغ )ت( 

 55  ----------------- حؽؿ ادرشؾ )ت( 

 55  -------- جمؿؾ أؿقال افعؾامء يف ادرشؾ )ت( 

 55  - رشوط ؿبقفف ظـد افشاؾعل رمحف اهلل تعاػ )ت( 

 57  ---------- مرشؾ افصحايب وحؽؿف )ت( 

 57  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت( 

 57  -------- ادرشؾ اخلػل تعريػف وأمثؾتف )ت( 

 58  ----------------------- اددفَّس 

 58  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 58  ------ تدفقس اإلشـاد وتدفقس افشققخ )ت( 

 58  ------------ أؿسام تدفقس اإلشـاد )ت( 

تدفقس افتسقية رش أنقاع افتدفقس وأصفر مـ ـان 

  ---------------------- يػعؾف )ت(
59 

 59  ------------ تدفقس افشققخ ومثافف )ت(  

 59  ----- افػرق بغ اددفس وادرشؾ اخلػل )ت( 

 60  ------------ حؽؿ ِؿْسَؿل افتدفقس )ت(  

 61  ------- األؽراض احلامؾة ظذ افتدفقس )ت( 

 61  -------------- أشباب ذم اددفِّس )ت(  

 61  ------------- حؽؿ رواية اددفِّس )ت( 

 61  ------------- بَِؿ يعرف افتدفقس؟ )ت( 
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 62  --- أصفر ادصـػات يف افتدفقس واددفسغ )ت( 

 افتؼسقؿ اخلامس: 

  --------- خز افقاحد مـ حقث صقُغ األداء 
62 

 62  ----------------------- ادعـعـ 

 62  ------------ تعريػف فغة واصطالحا )ت( 

 62  -------- هؾ هق مـ ادتصؾ أو ادـؼطع )ت( 

تػصقؾ افؼوط ادتػؼ ظؾقفا وادختؾػ ؾقفا 

  ------فؾحؽؿ ظذ ادعـعـ بؽقكف متصال )ت( 
63 

 63  ------- تعريػف فغة واصطالحا وحؽؿف )ت( 

 63  ----------------------- ادسؾسؾ 

 63  ------- تعريػف فغة واصطالحا )ت( مكـ و اد

 63  ---------------- رشح افتعريػ )ت( 

 63  --------------------- أنقاظف )ت( 

 64  ------ ادسؾسؾ بلحقال افرواة وأؿسامف )ت( 

 64  ------ ادسؾسؾ بصػات افرواة وأؿسامف )ت( 

 64  ---------- ادسؾسؾ بصػات افرواية )ت( 

 64  ---------------- ما هق أؾضؾف؟ )ت( 

 64  اإلشـاد؟ )ت(هؾ يشسط وجقد افتسؾسؾ يف مجقع 

 64  ------ ال ارتباط بغ افتسؾسؾ وافصحة )ت( 

 64  ------------- أصفر ادصـػات ؾقف )ت( 

 66  -------------------بقان صقغ األداء 

 66  --------------- افتحؿؾ واألداء  )ت( 
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 66  --------- ضرق افتحؿؾ وصقغ األداء  )ت( 

افسامع مـ فػظ افشقخ وصقرتف وألػاظ األداء  -1

  -----------------------  فف  )ت(
66 

 67  ----- افؼراءة ظذ افشقخ وصقرهتا  )ت(    -2

 67  - حؽؿ افرواية هبا ورتبتفا وألػاظ األداء هلا  )ت( 

 68  اإلجازة: تعريػفا، وصقرهتا، وأنقاظفا  )ت(  -3

 68  ---------- حؽؿفا وألػاظ األداء هلا  )ت(  

 69  ------------------ ادـاوفة  )ت(  -4

 69  ----------- أنقاظفا وبعض صقرها  )ت( 

 70  --------------- حؽؿ افرواية هبا  )ت( 

 70  --------------- ألػاظ األداء هلا  )ت( 

افؽتابة: صقرهتا وأنقاظفا وحؽؿ افرواية هبا   -5

  -------------------------  )ت(
70 

 71  ------ هؾ تشسط افبقـة الظتامد اخلط؟  )ت( 

 71  --------------- ألػاظ األداء هلا  )ت( 

اإلظالم: صقرتف وحؽؿ افرواية بف وألػاظ  -6

  ------------------- األداء فف  )ت( 
71 

 71  -- افقصقة: صقرهتا وحؽؿ افرواية هبا  )ت(  -7

 72  --------------- ألػاظ األداء هلا  )ت( 

وحؽؿ افرواية هبا  افقجادة: تعريػفا وصقرهتا -8

  --------------- وألػاظ األداء هلا )ت( 
72 

 72  ----------  «أخزين»و« حدثـل»افػرق بغ 
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 74  ------------- بقان أصـاف ـتب احلديث 

افتؼسقؿ األول: أصـاف ـتب احلديث مـ حقث 

  ------------------ مسائؾفا وترتقبفا  
74 

 74  ------------------------ اجلامع 

اجلامع: تعريػف وأمثؾتف وهؾ صحقح مسؾؿ يعتز 

  -------------- مـ اجلقامع أم ال )ت(  
74 

 76  ------------------------ افســ 

ادصـَّػ تعريػف وافػرق بقـف وبغ افســ وافتعريػ 

  ------------------ بؽتب افسـة )ت( 
76 

 77  ------------------------ ادسـد 

ادسـد فؾدارمل فقس ظذ ادسـد ادصطؾح وإكام هق 

  --------- مـ ؿبقؾ افســ وادصـػات )ت( 
77 

 77  ----------------------- ادعجؿ 

ادعجؿ: تعريػف وترتقب ادعاجؿ افثالثة فؾطزاين 

  -------- وخطقرة ادعجؿ افؽبر مـفا )ت( 
77 

 77  ------------------------- اجلزء 

 77  ---------- افتعريػ باجلزء وإضالؿاُتف )ت( 

 78  ------------------------ ادػرد 

 78  هؾ ادػرد صـػ مـ أصـاف ـتب احلديث؟ )ت( 

 78  --------------- األؾراد وافغرائب )ت( 

 78  ----------------------- افغريب 

 78  ------------------- افقحدان )ت( 
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ؽريب احلديث تعريػف فغة واصطالحا وأصفر 

  ----------------- ادصـػات ؾقف )ت( 
78 

 79  ---------------------- ادستخرج 

رشح افتعريػ وأصفر ادستخرجات ظذ 

 افصحقحغ )ت(
79 

 79  ---------------------- ادستدرك  

 79  ---------------------  تعريػف )ت(

افتؼسقؿ افثاين: أصـاف ـتب احلديث مـ حقث 

  --------------------- افؼبقل وافرد
80 

 80  ---------- افؼسؿ األول: افصحاح ادجردة 

 80  ------ افؼسؿ افثاين: ـتب األحاديث احلسان 

افؼسؿ افثافث: ما مجعت ؾقف األحاديث احلسـة 

  ----------------- وافصاحلة وادـؽرة 
80 

 80  - افؼسؿ افرابع: ما مجعت ؾقف األحاديث افضعقػة  

افؼسؿ اخلامس: ما مجعت ؾقف األحاديث ادقضقظة 

 ----------------------------  
81 

 82  ---------------- ذـر افصحاح افست 

أو شــ  شادس افؽتب هؾ هق شــ ابـ ماجف

  ---------------- افدارمل أو ادقضل؟  
82 

 82  ---- مـ افذي أضاف ادقضل إػ اخلؿسة؟ )ت( 

 82  مـ افذي أضاف شــ ابـ ماجف إػ اخلؿسة؟ )ت( 

 82    اخلؿسة؟ )ت(مـ افذي أضاف شــ افدارمل إػ 
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ؿقل ادحدث ظبد افغـل افـابؾيس رمحف اهلل تعاػ 

  ------------------------- )ت( 
82 

 ؿقل ادحدث افسـدي يف شادس افؽتب وبقان 

خطقرة ـتاب رشح معاين اآلثار فؾطحاوي مـ 

  ---------------------  ـالمف )ت(

82 

 83  -------- إضالق افصحاح ظذ افؽتب افستة  

 83  ------------ ادراتب بغ افصحاح افست  

ِزي زاده وصاحب  ـُ تبقغ وتقضقح مـ ـالم ضاش 

  ------ كقؾ األماين وافؽشؿري وؽرهؿ )ت( 
83 

 84  ---- ادذاهب افػؼفقة ألصحاب األصقل افستة 

 87  ---------------- باب اجلرح وافتعديؾ 

 87  ------------------- ـؾامت افتعديؾ  

 88  -------------------- ـؾامت اجلرح 

ظبارة افذهبل رمحف اهلل تعاػ بـصفا افدافة ظذ 

  ------------- ترتقب هذه افؽؾامت)ت(  
88 

 89  ---------- مراتب افتعديؾ وألػاطفا )ت( 

 90  -------------- حؽؿ هذه ادراتب )ت( 

 90  ----------- مراتب اجلرح وألػاطفا )ت( 

 90  -------------- حؽؿ هذه ادراتب )ت( 

 91  --------------- أؿسام اجلرح وافتعديؾ 

 91  -------------- اجلرح وافتعديؾ ادبفامن 

ن    91  ------------- اجلرح وافتعديؾ ادػرسا
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 91  ----------- ؿبقل اجلرح وافتعديؾ وظدمف 

افتعديؾ واجلرح ادبفؿغ وادػرسيـ رشح ـؾ مـ 

  -------------------------  )ت(
91 

 91  ---- أؿقال أربعة يف ؿبقل اجلرح وافتعديؾ )ت( 

 92  ------- افؼقل افراجح مـ هذه األؿقال )ت( 

 93  ----------- رشوط ؿبقل اجلرح وافتعديؾ 

 93  --- أوصاف ال بد مـفا يف اجلارح وادعدل ـؾقفام 

 93  --------------- وصػ خيتص باجلارح 

 93  بافتعصب يف اجلرحبعض ادحدثغ افذيـ ُوصػقا 

 93  -  افتعريػ بافدارؿطـل واخلطقب افبغدادي )ت(

 93  - بعض ادحدثغ افذيـ ُوصػقا بافتعـت يف اجلرح 

 93  ------------ افتعريػ بابـ اجلقزي )ت( 

 94  -------  افتعريػ بعؿر بـ بدر ادقصع )ت(

 94  ---افتعريػ بريض افديـ افصغاين افؾغقي )ت( 

 94  - ـتاب األباضقؾ )ت(افتعريػ باجلقزؿاين ممفػ 

 94  ------- افتعريػ بشقخ اإلشالم ابـ تقؿقة )ت

ـ افؾغقي صاحب افؼامقس )ت(  94 افتعريػ بؿجد افدي

 94 بعض ادحدثبـ افذيـ ُوصػقا بافتشدد يف اجلرح

 94  -------------- افتعريػ بليب حاتؿ )ت( 

 95  -------------- افتعريػ بافـسائل )ت( 

 95  ---------------افتعريػ بابـ معغ )ت

 95  ------------ افتعريػ بابـ افؼطان )ت( 
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 95  ------------ (افتعريػ بقحقك افؼطان )ت

 95  ------------- افتعريػ بابـ حبان )ت( 

 96  ----------- افتعارض بغ اجلرح وافتعديؾ

 98  --- ؾائدة: هؾ يمثر اجلرح ظذ اإلمام أيب حـقػة؟ 

 99  ------------------------ اخلامتة 

   ------------- ؾفرس ادصطؾحات )ت( 

   ------------------- ؾفرس افؽتاب 

 

 تؿ افػفرس وهلل احلؿد


