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 ة  م  د  ق  الم  

ػػػػ ػػػػَُة ساليرػػػػَـُ َممَػػػػ  َ ِ  مَ ػػػػص ُمَحمر ٍد سَممَػػػػ  ِِلػػػػِا سَهْمػػػػحصِ ِا الَحْمػػػػُد ِلمرػػػػِا َربم ال،ػػػػصَلِم فا سالمر
 هْجَمِ، فا سَمْف َتِ َ،ُهـ ِ إْحيصٍف إَل  َ ْسـِ الدم ِفا همرص َ ْ،ُد؛ 

َُػػػَس الَمْمػػػَدُر ال رػػػصِ    ػػػِر َؼ  ُر ػػػِر َ،ً   1 فَػػػإفر الَحػػػِد َث ال رَ ػػػِسير ال َُ ِلإلْيػػػَـِ َمِد ػػػَدًة س
َ ػُ   2 الَمْدُ ػسِؿ ِمػْف َيْ ػِر الَمْدُ ػسِؿا سَُ ػص َتْ ػُرزُ  سهْخَقًصا سَلِكْف ال ُ در ِمْف َتْمِ  ِز الَحِد ثِ  ََمم ه

 .ُمُمسـِ الَحِد ثِ 

سقَػػػْد ُهلمَْػػػْت ِفػػػ  ُممُػػػسـِ الَحػػػِد ِث ُكتُػػػٌب َكِ  ػػػَرٌةا سَتَطػػػسرَرْت اَِيػػػصِل ُب سَتَ،ػػػدرَدْتا ِمػػػْف  
ِض الَم صِحػػػِثا سِلُكػػػؿم ُهْيػػػُمسٍب َحْ ػػػُث طُػػػسُؿ الِكتػػػصِبا سُيػػػُهسَلُ  الِ، ػػػصَرِةا سالترْرِك ػػػُز َممَػػػ  َ ْ،ػػػ

 .َحَي صُتُاا سَمَمْ ِا ُمََحظصت

ُِْرُدِ  رػػ  ْيػػُت مػػصدرَة ُممُػػسـِ الَحػػِد ِث فػػ  الجصِمَ،ػػِ  ا ػػِر َف َيػػَ  ٍ سقَػػْد َدرر ُْ ا ِ  هْك َػػَر ِمػػْف ِم
ُُ الُمََحظػػصِتا َحترػػ  َسَجػػْدُت ه ر ِػػ  ُ ْمِكػػُف هْف ُهِ ػػ َؼ َجدِ   ػػدًا ِفػػ  َػػذا ُكْ ػػُت ِخََلهػػص هَ ػػ

َِيصِتَذِةا سهْ  صِئ  الطرَمَ ِ ا راِج ًص هْف  ُُ ِخْ َرِت  الُمَتَساِ َ،َ  َ ْ َف َ َدْي ُزَمَِئ  ا الَمجصِؿا سَهَ 
َُ اهلُل ِ هص َْ  ْ َ. 

 :سُ ْمِكُف َتْمِخ ُص الَمْ َهِج الرِذي اترَ ْ،ُتُا ف  َذا الِكتصِب ِ مص َ ِم  

ـَ ِإمػػصَدُة َتْرِت ػػِب الَمسْ  .1 ًَ ُ َيػػهمُؿ َممَػػ  الطرصِلػػِب َفْهػػ ُ ػػسمصِتا ِلَتُكػػسَف ُمَتَيْمِيػػَمً  َتَيْمُيػػ
 .المصدرةِ 

ْك َػػَر ُسُ ػػسحًصا سَهَدؽر ِفػػ  هَ سَ  َهْقَمػػَرا ِإمػػصَدُة ال رَظػػِر ِفػػ  َ ْ،ػػِض الترْ،ِر ْػػصِتا ِلَتُكػػسفَ  .2
 .الترْ،ِ  ِر َمِف الَمْدُمسدِ 

                                                           
 .الممدر ال ص   مف ح ث ال  ست 1
 .تت ح 2
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ُرِر َ،ِ ا الترَسيُُّط ِف  ُطسِؿ الِكتصِب  ِ  .3 ُِسَل  ِف  ُكمم رصِت ال َحْ ُث ُ  صِيُب َطَمَ َ  اليرَ ِ  ا
ْكمصُلُا ِف  َفْمٍؿ ِدراِي ٍّ ساِحدٍ  ِِ ُـّ ِإ  .سِ َحْ ُث َ ِت

 .َمْرُض الَمصدرِة الِ،ْمِم رِ  ِ ُأْيُمسٍب َيْهؿٍ  .4

ـُ الَسيصِئِؿ الترْسِ  ِح رِ  الُمْمِكَ  ِ  .5  .اْيِتْخدا

الَحػػِد ِث قصِئَمػػٌ  ِفػػػ   ْح ص ػػًص ِ صِْرقػػصـِ سقػػصُ سِف االْحِتمػػػصالِتا فَػػِإفر ُممُػػسـَ االْيػػِت،صَ ُ  ه .6
فر ُلَغَ  اِْرقصـِ ُلَغٌ  َساِ َحٌ  َدِق َد ٌ  َ ْ،ضِ   .َجَساِ ِ هص َمَم  َذا الدصُ سِفا سا 

ػػٍ  ِلمطرَمَ ػػِ  الرػػ .7 ػػِك ِؿا َفهػػذا ُمِْ ػػٌد ِجػػدًا سِ خصمر ُْ لُمَغػػُ  ِذ َف ال ُتَ،ػػدُّ اَ ػػْ ُط الَكِممػػصِت ِ صلتر
ُِسَل الَ،َرِ  رُ  ُلَغتَ   .ُهـ ا

َْْدُت ِمْ هػػصا سلِكػػفر المَ  َُ َكِ  ػػَرٍة ساْيػػَت َُػػَس ِكتػػصبسقَػػْد َرَجْ،ػػُت إلَػػ  َمراِجػػ ِئ ِيػػ ر  َُ الرر "  ْرِجػػ
ُْيتصِذ ص الدُّْكُتسرِ " َمْ َهُج ال رْدِد ِف  ُمُمسـِ الَحِد ِث  َحَِْظُا اهلُلا َفُهَس َهْفَ ُؿ ر تْ مِ  ُ سِر الدم فِ  ِِ

 .ِلَطَمَ ِ  الدمرايصِت الُ،ْمَ ص حتر  ِكتصٍب َمْ َهِج ٍّ َرَهْ ُتُاا سََُس ُم صِيبٌ 

ِب  َر َُ ِ هػػػػذا الِكتػػػػصِبا سهْف َ ُكػػػػسَف ُم صِيػػػػ ًص ِلطُػػػػ سِفػػػػ  الِختػػػػصـِ َهْيػػػػَأُؿ اهلَل َت،ػػػػصَل  هْف َ ْ َْػػػػ
ػػػِر َ،ِ ا س  ُر ٌُ َقِر ػػػٌب سطصِلَ ػػصِت ُكمم رػػصِت ال هْف َ ْجَ،ػػَؿ ذِلػػػَؾ ِفػػ  ِم ػػػزاِف َحَيػػ صِت ا إ رػػػُا َيػػِم 

 .ُمِج بٌ 

 الُمَؤلمؼ

 َػ1424ُ، صف  23َممرصف ف  

 ـ2113/ 11/ 19المسافؽ 
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 ىول  األ   ة  د  ح  الو  

 

ُماتُ دُ قُ المُ 
 

 مكانةُالحديثُالنبويُالشريؼ .1

 التعريفات .2

ُالحديث .3  تاريخُعمـو
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لا  ة  : أوَّ كان  ٌث   م  د  ٌف   الح  ر  ي  الشَّ و  ب   النَّ

ُْْرسَ ِ ؟ سَمَدَد َرَكَ،صِت ُكؿم َمٍَة؟ َمَساِت الَم  ََْؿ َتِجُد ِف  الُدْرِِف الَكِر ـِ َمَدَد المر

ا َفُهَس  ًَ ِف  الَحِد ِث ال رَ ِسيم ا سا  رَمص َتِجُدُه ُمَْمر إ رَؾ ال َتِجُد ذِلَؾ ِف  الُدْرِِف الَكِر ـِ
 .صِ   ِلإلْيَـِ ِف  ُكؿم َجَساِ ِب الَحَ صةِ الَمْمَدُر ال ر 

ُرِر ِؼ َمص َ ِم  فر ِممرص َ ُدؿُّ َمَم  َمَكصَ ِ  الَحِد ِث ال رَ ِسيم ال  :سا 

َمػػػِف  َ ْ ِطػػػؽُ َسَمػػػص }   صلَ َ،ػػػُؿ اهلِل تَ سْ   َذِلػػػَؾ قَػػػمَػػػسالػػػدرِل ُؿ مَ ا 1 ه رػػػُا َسْحػػػٌ  ِمػػػَف اهلِل َت،ػػػصَل  .1
سالَمْ،َ   "  ؽُ طِ  ْ  َ "   سُد إلَ ،ُ  ص تَ َُ " ََُس " ُ  مَ مِ ا سكَ 2{ الر َسْحٌ  ُ سَح  إِ  َُسَ اْلَهَسىا ِإْف 

ذِ ،صلَ اهلِل تَ  فَ َسْح ًص مِ  إالر  - ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ  -ُ ْطُدُا  َس  ْ لَ :  ػ َغُ  ِمػ هِ  ا َس  فْ المم
اهلِل  فَ ِمػػ هُػػسَ فَ  َحػػِد  صً  ِ ػػًص هسْ رْ قُ  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر ؿُّ مػػص َ ُدسلُػػا َمػػُكػػِمػػَ ِ  الَحْمػػِرا فَ 

ـَ ُهسِحَ   ِ  ا لكِ صلَ ،َ تَ   .طْ دَ صلَمْ،َ   فَ ُهسِحَ   ِ  َحِد ثَ ِظ سالَمْ،َ  ا سالْْ صلمَ فر الُدْرَِف الَكِر 

 :ُمَتَ،دمَدُة الَجساِ بِ  َفِهَ  َمََق ٌ صلُدْرِِف الَكِر ـِ  ِ  َحِد ثِ َمََقُ  ال .2

 

                                                           
َذا َس اِمؿا إال إذا دلت الدرائف مم  ي ر ذلؾا كصلمْصت الِخمد  ا سمص   ت ه ا قصلا  مْتا  1

 .ال ُر  

 . 4ا  3يسرة ال جـا ِ    2

 الحد ث

ٌص مُ  ُمَد مدٌ  ُمِ ْ ؼٌ   ُمَؤكمدٌ  رٌ يم َْ مُ  َخمم
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ـُ قَػْد َحػثر مَ ُمَؤكمػٌدا فَػ يُّ سِ َ ػال ر   ثُ دِ الحَ  - ه ػَِة فػ  ِ ػصٍت َكِ  ػَرٍةا سَجػصَ  مَػصلُدْرُِف الَكػِر    المر
 .ص كَذِلؾَ هَ  ْ مَ َفَحثر مَ   ثُ دِ الحَ 

ػصِرٌح لِ  يُّ سِ  َ ال ر   ثُ دِ الحَ  - ب َُ َْيمٌرا هْي  ا فَ َمػُم ـُ هَمػَر ا دْ دَػص َسَرَد فػ  الدُػْرِِف الَكػِر ـِ لدُػْرُِف الَكػِر 
 .َةِ َفَ  رَف َكْ ِْ رَ  المر  يُّ سِ  َ ال ر   ثُ دِ صلمرَِة ُدسَف َ َ صٍف ِلَكْ ِْ رِتهصا سَجصَ  الحَ  ِ 

ػػػٌصا هْي  يُّ سِ َ ػػػال ر   ثُ دِ الَحػػػ - ت ٍِ فر اآل ػػػصِت يَ هَ ُمَخمم ػػػٍ  ْأِت  َ ػػػا فَ صِل ػػػًص مػػػص تَػػػأِت  ِ َدَساِمػػػَد َمصمر
ُمػهصا هْي  ُ فَ  يُّ سِ  َ ال ر   ثُ دِ الحَ  َمػْت  }  ،ػصلَ قَػصَؿ اهلُل تَ  دْ دَػالَدصِمػَدِةا فَ  فَ ِمػ ْيػَتْ ِ   َ َخمم ُحرم

ـُ  ـُ اْلَمْ تَػُ  َسالػدر  اِ ْ ػػمَ   اهلُل مَ مر ص ِ َدسِلػِا َمػهَػ ْ مِ   فصْيػَتْ  َ  يُّ سِ َ ػال ر   ثُ دِ ا َفَجػصَ  الَحػ1{ َممَػْ ُك
 .2" ْلَجَراُد ُهِحمرْت َلَ ص َمْ َتَتصِف اْلُحسُت َسا"  ـَ مر سيَ 

ا هْي ه رػرْ دُ مْ ُمَد مٌد لِ  يُّ سِ  َ ال ر   ثُ دِ الحَ  - ث ُُػُرسُطًص لَػَ ػ اُ ِِف الَكِر ـِ ُرػْرِم م  َ ػْذُكْرَص  ـْ ْذُكُر ِلْمُحْكػـِ ال
ـُا فَ  َيػػَ ص َساليرػػصِرُؽ َساليرػػصِرَقُ  فَػػصْقَطُ،سا َهْ ػػِدَ ُهَمص َجػػَزاً  ِ َمػػص كَ }   صلَ َ،ػػقَػػصَؿ تَ  دْ دَػػالدُػْرُِف الَكػػِر 

ػػ ـْ فر اآل ػػَ  لَػػسلِكػػ ا3{ َ َكػػصاًل ِمػػَف المرػػِا َسالمرػػُا َمِز ػػٌز َحِكػػ ـٌ  َِ ػػُرسُط التمػػ  َ تَػػْذُكْر مػػص  ُُ   ال
َُ ترػػَ ِجػػُب َهْف َتتَػػَسفرَر حَ     اهللُ مر َمػػ ِلػػاِ سْ   ِمْ ػػِؿ قَ ِفػػ يُّ سِ َ ػػال ر   ثُ دِ َ ػػُدا َفَ  رَ هػػص الَحػػال  تُْدَطػػ

ُِ ِد َ صٍر َفَمصِمًدا تُْدطَ "  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ   .4" ُُ اْلَ ُد ِف  ُرُ 

اِْمِ مَػِ   فَ   الدُػْرِِف الَكػِر ـِ ِإْطَقػًصا سِمػَ ِرْد ِفػ ـْ ِ ُحْكـٍ َجد ٍد لَ  يُّ سِ  َ ال ر   ثُ دِ   الحَ تِ أْ  َ  دْ سقَ  - ج
 .الُمْحَمفِ    َذِلَؾ ُمُدسَ ُ  الررْجـِ ِلمزراِ  مَ مَ 

ُ

ُ

ُ

                                                           
 . 3يسرة المصئدةا مف اآل    1
 .ا  ترق ـ محمد فؤاد م د ال صق  3218رقـ الحد ث ي ف ا ف مصج ا كتصب الم دا  2
 . 38يسرة المصئدةا ِ    3
 . 6789مح ح ال خصريا كتصب الحدسدا رقـ الحد ث   4
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ُاالْسِتْغن اءُ  ُبالق ْرآِفُ؟ُيثُِدُِالحُ ُع فُُْى ْؿُي ْمِكف 

ـُ ؟ َهَلْ َس فِ  ـْ َ ْيَأُؿ َ ْ،ُ هُ  ػْ ٍ  ؟ كَ   ػاِ هال َ ْكِْْ  الُدْرُِف الَكِر  َُ َمػص }   صلَ َ،ػص قَػصَؿ اهلُل تَ َمػُكػؿُّ 
َُْ ٌ   اْلِكَتصبِ َفررْطَ ص ِف    :سالَجَساُب . 1{ ِمْف 

  َكصؿ ُْ ْف  .ف الكػَـ مػف الدػِرف ال م ػاا ِهفر الكتصَب ِإْف كصَف المسَح الَمْحْسَظ َفَ ِإ ساِ 
ـَ َفصلَجسابُ   :كصَف الُدِرَف الَكر 

 َُػػَس الرػػ ـَ  ُيػػسُؿ }   صلَ َ،ػػا قَػػصَؿ تَ َحػػِد ثِ ي َ أُمُر ػػص  صتمَ ػػصِع الذِ هفر الدُػػْرَِف الَكػػِر  ـُ الرر َسَمػػص ِتَػػصُك
ـْ َمْ ػُا فَػصْ َتُهسا َساتردُػسا المرػَا ِإفر المرػ ػِد ُد اْلِ،دَػصِب َفُخُذسُه َسَمػص َ هَػصُك َُ َهَمػَر ِ صتم ػصِع  دْ دَػفَ  2{ َا 

ػػِد ِد ِفػػ فَ ا سَحػػذرَر ِمػػـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر الرريػػسِؿ َمػػ ُر   ِ َهصَ ػػِ  اآل ػػِ  ِلَمػػْف لػػـ الَ،ػػذاِب ال
ِْْيِا ال َ ْدَ ُؿ الُدرْ ََُس فِ   ثَ دِ ي ال َ ْدَ ُؿ الحَ ذِ صلر َ ْمَتِزـْ  َذِلَؾا فَ   .ِفَ   الَسْقِت َ 

 ـَ لَػػػإِ َلَمػػػص اْيػػػَتَطْ،َ ص َهْف ُ َمػػػممَ ا فَػػػ  ثِ دِ صلَحػػػَ ْأُخػػػْذ  ِ  ـْ لَػػػ سْ َه رَ ػػػص لَػػػ َ ػػػْذُكْر  ـْ فر الدُػػػْرَِف الَكػػػِر 
ََْراِئِض فِ  ا سلَ ِ ُسُ سٍح َمَدَد ال ُ َ ػ مْف ك  ػرًا  ـْ ُ َ  مْف َمػَدَد َرْكَ،ػصِت ُكػؿم َمػٍَةا سلَػ ـْ   الَ سـِ

ػػ فْ ِمػػ ػػُرسِط المر ُُ َهْف ُ َمػػممَ  ُدسَف َهْف َ ْأُخػػَذ ْ ػػكَ سَهْركصِ هػػص سُمْ ِطَِتهػػصا فَ  َةِ ُُ َؼ َ ْيػػَتِط 
ََُس الَحصُؿ فِ  يم سِ  َ ال ر   ثِ دِ ِ صلحَ  ذا كصَف َذا  ِمَمػصُد الػدم ِفا َفَمػص َ صلُػؾ   َ   المرَِة سَِ ؟ سا 
رِ س  الَ،دصِئدِ    َ ِد ر ِ فِ  ُْ   ،صِت اإِلْيَِم رِ  ؟الَت

كَ  ال   جهمػسف مكص ػ  اليػ  ا هس ُدْرِفِ صل ِ  ِتْص ِ كْ صال َف ُ َ صُدسَف  ِ ذِ ص َهفر الر  َ َتَ  رُف لَ ذا  َ َس
   ََ َػػِ  هْر ػػصِع اإِلْيػػَـِ سالَ إفر َحػػَ ْكَرَُػػسَف اإِلْيػػَـَ ُقْرِ ػػًص سُيػػ رً ا فَػػ ُ ِح ُّػػسَف الدُػػْرَِفا سلِكػػ رُهـْ 

 .اإِلْيَـِ  ََْدـَ ُ ر ُدسَف   ثِ دِ ِ َتْرِؾ الحَ  ُهـفَ ا يم سِ  َ ال ر   ثِ دِ   الحَ َمسجسٌد فِ 
ُ

ُ

                                                           
 . 38يسرة اِ ،صـا مف اآل    1
 . 7يسرة الحُرا مف اآل    2
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ُُيُ وُِبُ النَُُّيثُِدُِِعن اي ة ُاأل مَِّةُاإِلْسالِميَِّةُِبالحُ 

ػػُ  اإِلْيػػَِم رُ  ِم َ  اِ ُمِ َ ػػْت  ِػػ دْ دَػػا فَ اُ ْ ػػال ُ ْمِكػػُف االْيػػِتْغَ صُ  مَ  ير سِ َ ػػال ر   ثَ دِ ِفر الَحػػ  ُِمر صَ ػػً  ا
َهْد لَ  ـْ َفصِئَدً  لَ  ُْ ًَا سمِ َ   :َذِلَؾ  فْ هص الَتصِر ُخ َمِ  

سذلػػَؾ ِ َيػػَ ِب  اـَ مر سَيػػ مم ػػاِ    اهللُ مر َمػػ  ػػ م ف ال ر ِمػػ د ثِ الَحػػ مصعِ ممػػ  َيػػ ُص رْ الِحػػ .1
ََمم رػػِ  الَحػػِد ِثا ـْ ِ َأ ػػد ُد لم ر ػػ م س  ِمْمِمِهػػ ُر ـْ  ِػػِااَسَت،َ  ـَ مر سَيػػ مم ػػاِ  مػػم  اهللُ ُحػػ ُُّهـ ال َ،ػػْف ف مُُّدهُػػ

َ  ِمْف َمَساِل  اْلَمِد َ ِ   َْ َمصِر ِف  َ ِ   ُهَم رَ  ْ ِف َزْ ٍد َسَِ ِْ ُمَمَر َقصَؿ ُكْ ُت َهَ ص َسَجصٌر ِل  ِمْف ا
ـَ َ ْ ػِزُؿ َ ْسًمػص َسَهْ ػ ِزُؿ َ ْسًمػص فَػِإَذا َسُك رص َ َتَ صَسُب ال ُُّزسَؿ َمَم  َرُيسِؿ المرػِا َمػمر  المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػمر

َذا َ َزَؿ َفَ،َؿ ِمْ َؿ َذِلَؾ   .1َ َزْلُت ِجْئُتُا ِ َخَ ِر َذِلَؾ اْلَ ْسـِ ِمْف اْلَسْحِ  َسَيْ ِرِه َساِ 

ػػػلِ  ةٌ دَ دم َ،ػػتَ مُ  ؿُ اِمػػػسَ مَ  تْ رَ فر سَ سقػػد تَػػ َْ  صِ رْ لػػػ  الِحػػإِ   ِ صفَ َ ػػصإلِ  ِ  –  ِ حص َ ممر  - مػػػصـِ تِ ساال
ُر  يم سِ  َ ال ر   ثِ الحد ظِ ْْ ف حِ ـ مِ هُ تْ  َ كر مَ   :هصمُّ ََ هَ  اؼِ  ر ال

  ُـ مم  َِ مصدِ تِ ا المْ اإليَـِ  رِ دْ سف  مَ  َـِ يْ اإلِ  ؿَ  ْ قَ  بُ رَ هص ال،َ  ِ  زَ  ر مَ ا سقد تَ ةِ رَ اكِ الذر  ةُ سر ق
 . صةِ الحَ   داتِ دِ ،ْ ف تَ ـ مَ َِ دِ ،ْ  ُ ا سلِ  ِ ص َ تَ الكِ  سفَ دُ  ظِ ْْ الحِ 

  ُم   مص  َ رامِ  ُ  كصفَ ا فَ د ثِ الحَ  ا ِ دَ هَ  ف  ـَ مم ا سيمر  مم  اهللُ  ال   م  سبُ مُ يْ ه: 

                                                           
 .89مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا  صب الت صسب ف  ال،مـا رقـ  1

ُالعنايةُبالحديث
 

 المذاكرة الحرص الرحمة الكتابة السند الشروح الفيارس
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 .ـَ هَ ْْ س ُ  اُ  ْ مَ  ظَ َْ حْ  ُ لِ  َـِ   ف  الكَ  م أَ التر  -

ػػ َ ف َ،ػػا فَ ظِ ْْػػالحِ   ؿِ هِ ْيػػتَ ا لِ ةِ  ػػصرَ فػػ  ال،ِ  جػػصزُ  ْ اإلِ  - َُ فر ال ر ِػػ ر هَ  :َرِ ػػَ  المرػػُا َمْ هَػػص َمصِئ
َْحَمصُه َممر  المرُا َمَمْ ِا سَ  َيمرـَ َكصَف ُ َحدمُث َحِد  ًص َلْس َمدرُه اْلَ،صدُّ َِ

1. 

ذا  َ   .،صً مَ  جصزَ  ْ ساإلِ   َ  م أَ   التر  ِ ،ْ َس

َ،ػْف َهَ ػِس ْ ػِف ا فَ ةٍ دَ دم ،َ تَ مُ  تٍ  ص صيَ هصا هس ف  مُ يِ ْْ  َ  ةِ رر ا ف  المَ  ِ صجَ الحَ  بَ يْ حَ  رارُ كْ التم  -
ََ ًػص ِلُتْ،َدػَؿ َمْ ػاُ  َكصَف َرُيسُؿ المراِ  :َمصِلٍؾ َقصؿَ   َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيػمرـَ ُ ِ، ػُد اْلَكِمَمػَ  َ 

2. 

 .ظِ ْْ مم  الحِ  دَ يصمِ تُ ا فَ مسبِ الدُ  ُِ صمِ جَ مَ  ِ  ذُ خُ أْ تَ  ا ح ثُ  ُ صحَ مَ الَْ  -

ـْ م .2 مػػ  الُمػػَذاَكَرُةا َفدَػػْد َكػػصُ سا َ تَػػَذاَكُرسَف الَحػػد َث حتػػ  ال َ ْ َيػػْسُها سَ ُح ُّػػسَف ُطََ هُػػ
 .3 َتَذاَكُرسا اْلَحِد َث َفِإفر اْلَحِد َث ُ َه مُج اْلَحِد ثَ  :َ،ْف َهِ   َيِ، ٍد اْلُخْدِريم َقصؿَ ا فذلؾَ 

ًَ ِلَ َتَأكرػَد ِمػ ـْ كصَف َ ْ،ُ هُ  دْ دَ  ِثا فَ دِ   َطَمِب الحَ الرمْحَمُ  فِ  .3 ْهٍر َمَ  َُ  فْ ُ َيصِفُر َمَيصَفَ  
 اُ ْ ػاهلُل مَ   َ ِ ػَسَرَحَؿ َجصِ ُر ْ ػُف َمْ ػِد المرػِا رَ "َقصَؿ الُ َخصِريُّ َرِحَمُا اهلُل َ ُ،سُدا  ـر  ٍث ساِحٍد  ُ دِ حَ 

ْهٍر ِإَل  َمْ ِد المرِا ْ ِف ُهَ ْ ٍس ِف  َحِد ٍث َساِحدٍ  َُ  .4" َمِي َرَة 

                                                           
 .3568ا رقـ مم  اهلل مم ا سيمـالم صقبا  صب مْ  ال    مح ح ال خصريا كتصب  1
 .3641ا رقـ مم  اهلل مم ا سيمـجصمُ الترمذيا كتصب الم صقبا  صب ف  كَـ ال     2
 .ي ف الدارم ا المددم ا مذاكرة ال،مـ 3

 .مح ح ال خصريا كتصب الِ،ْمـا  صب الخرسج ف  طمب الِ،ْمـ  4

 اِيمسب ال  سي

 التأ   اإل جصز التكرار الْمصح 
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ُْاُ  ِث الَ َ سِ ِكَتصَ ُ  الَحدِ  .4  .يم سَتْدِس ُ ُا سَتْمِ  

  ِص َ تَ الك ُ  : 

اَل " دػصؿَ فَ  د ثِ الَحػ  ِ تص َ ف كِ مَ   ِ حص َ المر   َ مصمر   ِ دا َ ف  ال ِ  ـَ سيمر  مم اِ  م  اهللُ م   ال   ُّ هَ  َ 
مرـَ سَيػ اِ ْ ػمَ   اهلُل مَ مر  ُّ َمػَهِذَف ال ر ِػس ا 1" َتْكتُُ سا َم م  َسَمْف َكَتَب َم م  َيْ ػَر اْلدُػْرِِف َفْمَ ْمُحػُا 

ػػػحصَ ِ  ِ ِكَتصَ ػػػِ  الَحػػػدِ ِلػػػ ُكْ ػػػُت : ح ػػػث قػػػصؿ ِد اهلِل  ػػػِف َمْمػػػِرس  ػػػِف الَ،ػػػصِصاْ ػػػ،َ ِث كَ  َ ْ،ِض المر
َْْظػُا َفَ َهْت ِػ  قُػَرْ ٌش  َُْ ٍ  َهْيَمُ،ُا ِمْف َرُيسِؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيػمرـَ ُهِر ػُد ِح  َهْكُتُب ُكؿر 

ػػػْ ٍ  َتْيػػػَمُ،ُا َسَرُيػػػسُؿ المرػػػِا َمػػػمر  ا َُ ػػػٌر َ ػػػَتَكمرـُ ِفػػػ  َسقَػػػصُلسا َهَتْكتُػػػُب ُكػػػؿر  َُ ـَ َ  لمرػػػُا َمَمْ ػػػِا َسَيػػػمر
َ ػص َفَأْمَيػْكُت َمػػْف اْلِكتَػصِب فَػَذَكْرُت َذِلػػَؾ ِلَرُيػسِؿ المرػِا َمػػمر  المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػػمرـَ  اْلَغَ ػِب َسالرم

ِْْيػػ  ِ َ ػػِدِه َمػػص  َ  ـُ  .2 ْخػػُرُج ِمْ ػػُا ِإالر َحػػؽ  َفَأْسَمػػَأ ِ ُأْمػػُ ِ،ِا ِإلَػػ  ِف ػػِا َفدَػػصَؿ اْكتُػػْب َفَسالرػػِذي َ  ساْيػػ
َِْتِا  صِدَق ُ " َمِح   . "المر

 :ـَ مر سيَ  مم اِ  مم  اهللُ  ال   م   ُ  َ ُْ خَ  ـُ مَ مْ هَ  ساهللُ  لؾَ ف  ذَ  بُ  َ سالير 

ػػػ ِفِ رْ ف الدُػػػِمػػػ َُ  ْ ِ ػػػ َ  فْ هَ  - ػػػخَ ا فَ  ِ َ ػػػتَ الكَ   ِ مرػػػدِ سذلػػػؾ لِ  ا ٌ  ْ َُ   ػػػفَ  اهللِ  م ػػػدَ  َص مر
 .د ثِ الحَ   ِ تص َ كِ لِ  رسٍ مْ مَ 

 . لَ سْ هَ  ِرفَ الدُ  فر هَ  ـْ هُ مَ مر ،َ فَ  اِرفِ ف الدُ مَ   ِ  ر صليُّ  ِ   ُ حص َ المر  ؿَ غِ َُ  ْ  َ  فْ هَ  -

 ؿِ يػػػصئِ سَ   ِ مرػػػدِ ذلػػػؾ لِ س ا 3 مػػػصتِ مِ الكَ  ضِ ْ،ػػػ   َ ِفػػػ سْ لَػػػا سَ هِ  ػػػرِ غَ  ِ  ِرفُ الدُػػػ طَ مِ تَ ْخػػػ َ  فْ هَ  -
 .اُ لَ  فَ ذِ هَ  ذلؾَ  اهللِ  دِ  ْ ف مَ مِ  فَ مِ ص هَ مر مَ فَ هصا تِ  ر ائِ دَ س ِ   ِ تص َ الكِ 

                                                           
د سالرق 1  .3114صئؽا  صب الت  ت ف  الحد ثا رقـ مح ح ميمـا كتصب الَز

 .3646ي ف ه   داسدا كتصب ال،مـا  صب ف  كتصب ال،مـا رقـ  2
 ت ػ ف إال   قد ُ ،ترض مم  ذلؾ  أف هيمسب الدِرف م،جز فك ػؼ  خػتمطا سالجػساب هف اإلمجػصز ال  3

 .  فمف  ص كصمؿ كيسرة كصمم  سلس قم رةا هس مدة ِ صتا همص ف  كمم  هس كممصت فَ  ت
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ػػ ِلُكػػؿم َمػػفْ  مػػم  اهلل مم ػػا سيػػمـال  ػػ ُّ  َهِذفَ  ـر  ُػػ صَ  َهْف َ ْكتُػػَبا َ ػػْؿ َهَمػػَر َهْحَ ص ػػًص ِ صلِكتصَ ػػِ ا َُ
ََداِتِا مَ  ِكتصَ  ِ  ِمْ ؿُ  َُِمراِ  سَقصَدِة اليرَرا َ سُكتُِ ِا إلَ  اـَ مر سيَ  اِ  ْ مَ   اهلُل مَ مر ُمَ،ص  .ص  الُمُمسِؾ سا

َكػػ ـْ ُ تَػػَسؼر ال ر ا فَ ذَ َس اليُّػػ ِ ا  فَ  ػػٌر ِمػػ ِ ْد ُكتِػػَب كَ سقَػػ ـَ إالر مر سَيػػ اِ ْ ػػمَ   اهلُل مَ مر  ُّ َمػػ ِػػمَػػ
ػػػػحصَ ِ  رَ َد َذِلػػػَؾ ِفػػػْ،ػػػسَزاَدْت الِكتصَ ػػػُ   َ  ا فَ   َ ِ ػػػ  َمْمػػػِر المر ـْ كػػػػصَف   ََ ػػػَت ه رػػػاُ  دْ دَػػػاهلُل َمػػػْ ُه

ػػ َُ  تُُ هػػص ِمػػفَ كْ  َ    َمػػفْ مَػػص مَ سا ُ ْمُمسَ هَػػكػػص ُ   ػػَثا هسْ صدِ ص اِحَ  هَػػُمػػُحٌؼ َجَمُ،ػػسا فِ  ـْ هُ  ْ راٍت ِمػػِلَ،
ؿِ  مف ِ داَ  ِ ُجهسٍد َفْرِد رٍ ا سكصَف َذا كصَف َذِلَؾ  ِ  دْ ا سقَ 1  فَ ،ِ الترص ِ   .الَدْرِف الِهْجِريم اِسر

 

  س فُ دْ التر : 

َ  ُكُتٌب  فَ اسِ   َدسَ فِ  الَحِد ثِ ُُ مْ جَ  :سَُسَ   .ص َيْ َر ُمَرترَ  ٍ  رهَ كِ سلَ  اِ ْيِ ّ صً   َرةٌ  ِ كَ ا سَِ

ـر َذِلػػَؾ ِ ُجهػسٍد َفْرِد رػػ ٍ  دْ ا سقَػػفػ  الدَػػْرِف الِهْجػػريم اِسِؿ ه  ػصً  َ ػػَدَه َمْمػُر الترػػْدس فِ  سقػد فػػ   تَػ
ا كػػػصِْمِر الرػػػ  الترػػػْدسِ صإل ػػػصَفِ  إلَػػ ِ  الِ دا ػػِ ا ْيػػِم م  ػػػِز زِ ِد ال،َ ْ ػػػي هْمػػَدَرُه ُمَمػػػُر ْ ػػُف مَ ذِ  ِف الرر

ػػػِريم َرِحَمُهمػػػص اهلُل تَ لِ  َْ ْيػػػِم ُّ  ا سقػػػْد َ ػػػَدَه صلَ َ،ػػػإلَمػػػصـِ الزُّ ِؿا ِفػػػ التَػػػْدس ُف الرر   ِ هصَ ػػػِ  الدَػػػْرِف اِسر
 . ص ِ   الَدْرِف الِهْجِريم ال ر فِ  الدرساس فِ  هِ ُر َذِ  َ سُكِتَب هكْ 

ُْدَ  ـُ َخَطػػػػَأ الدَػػػسِؿ  ِػػػَأفر ِمػػػف َهْيػػػػ صِب اْخػػػِتَِؼ ال ُر تَػػػػْدس ِف سِمػػػف َ ػػػص َتْ،مَػػػ هػػػصِ  تَػػػَأخُّ
الحد ِثا فإفر ِكتصَ َ  الحد ِث َ َدَهْت ُمَ كمَرًة ِجدًاا سكصَف َتْدس ُ ا ق ػَؿ تَػدس ِف ُكتُػِب الِْْدػِاا سقػد 

ََصِمِش ِكتصَ ِ  الحد ثِ   .َ دَه َتْدس ُف الِْْدِا مم  

 

 

  َُِحصد ِث : الترْمِ  ؼ س َتْرِت ُب ا  .حصَ  ِ المر    الَمسُ سمصِت هسْ مَ مَ َس
                                                           

لممز د حسؿ َػذا المس ػسع ا ظػر كتػصب درايػصت فػ  الحػد ث ال  ػسي ستػصر خ تدس  ػاا لمػدكتسر محمػد  1
 .ا ُرك  الط صم  ال،ر    الي،سد  ا الر صضا الي،سد  3ا ط142 – 1/92ممطْ  اِمظم  
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ػػػترِ  سَيْ ِرَػػػص ِمػػػس  ُُ إلَ   َ رْ تِػػػالَمَمػػػصِدِر الر  فَ الُمَمػػػ رْصِت َكصلُمَسطرػػػِأ سالُكتُػػػِب اليم هػػػص الُ،َمَمػػػصُ   ْ ِجػػػ
ُب الِ،ْمـِ حَ  َر ََػَر ِفػ  رػاُ  ا سلكِ ص ِ   الَدْرِف ال ر َذِلَؾ فِ  هَ َ دَ  دْ   اآلَفا سقَ تر سُط ِث صِلػ  الدَػْرِف ال ر اْزَد

 .يم الِهْجرِ 

ـُ  ِػػُرَساِة الَحػػ .5 ِتَمػػص َْ ُُ الَدَساِمػػِد الر دِ اال هػػص   ُ ْ،ػػَرُؼ  ِ تِػػ ِثا ساليُّػػَؤاُؿ َمػػْف اليرػػَ ِدا َسَسْ ػػ
ػػحر ُ   ُث ِمػػفْ دِ الَحػػ ػػْ،ؼُ  َحْ ػػُث المم ا فَ اْ َْػػَرَد الُمْيػػِممسَف  ِ  دْ ا سقَػػهس ال ر َ ْ،ِرْفػػُا  ـْ مَػػهػػذا الِ،ْمػػـِ

ـٌ لَػ َهْتَ صُع اِْد صِف َقْ َمُهـا سِلػَذِلؾَ  فَػْت َهْد ػصُ ُهـا سَُػس ِمْمػ ـْ سُحرم َتْ ػِزْؿ َقَساِمػُدُه  ـْ َ ػصَمْت ُكتُػُ ُه
ا سلَػػػِفػػػ ػػػحصَ  ِ  ـَ مر سَيػػػ اِ ْ ػػػمَ   اهلُل مَ مر  ُّ َمػػػ ِػػػُ َ،ممْمػػػُا ال ر  ـْ   الدُػػػْرِِف الَكػػػِر ـِ ْف َسَ ػػػَ،ُا ا سلِكػػػِلممر

ْكٍؿ َتْدِرْ ِج ٍّ حَ دِ ُمَمَمصُ  الحَ  َُ  .جَ سَ  َ    اْكَتَمؿَ تر  ِث ِ 

ُُُّرسِح ِلُكُتِب الَحِد ِثا ِمْ ؿُ  .6 ُُ ال َُْرِح َمِح ِح الُ خصِري " ِكتصِب  َسْ  " َفْتُح ال صِري ِ 
صِج " ا سِكتصِب الْ ِف َحَجٍر الَ،ْيَدَِ  م  َُْرُح َمِح ِح ُمْيِمـِ  ِف الَحجر  .ِلم رَسِسيم " الِمْ هصُج 

ػػػػُر السُ  .7 َْهػػػػصِرِس الرتِػػػ  تَُ يم ُُ ال ُِ ُمػػػػسَؿ إلَػػػ  الَحػػػػِد ِث الَمْطمُػػػسِبا مِ َسْ ػػػ ْ ػػػػُؿ الجػػػػصِم
ِغ ِر ِلميُّ   .ُ سِط م المر
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ُِِ:ُثانيا ُفاتُ يُْالتَّْعِر
ػػػُرسِريم َ َ ػػػصُف َم،ػػػصِ   َ ْ،ػػػِض الُمْمػػػَطَمحصِتا ِلَكػػػْ  َ ُكػػػسَف َمْ، صَػػػص َساِ ػػػحًص ُكمرَمػػػص  ِمػػػَف ال ر

ـم الُمْمػػَطَمحصِت  ََػػ ـر َيػػُأَ  مُف َمْ،َ ػػ  الُمْمػػَطَمحصِت ُذِكػػَرْتا َسَيػػُأَ  مُف َمْ،َ ػػ  ه ػػِ  هسراًلا  ُػػ الَ،صمر
ُِْخَرى ِمْ َد الَكَـِ َمَم  ُكؿم ُمْمَطَمحٍ   .ا

ـم الُمْمَطَمحصِت ال،صمرِ   ََ َُػَس الَْػْرُؽ َ ْ َ ػُا َفَمػص َمْ،َ ػ  الَحػِد ثِ " الَحِد ُث " سِمْف ه ؟ سمػص 
ََِ ِر سالَخَ ِر ؟  سَ ْ َف اليُّ رِ  سا

 

1. ُ ِديث  ُ:الح 

ؿُ : الَحِد ُث ُلَغً  َلُا َمْ،َ  صف  َِسر  .َتَحدرَث ُفٌَفا هْي َتَكمرـَ : الَكَـُا َ ُدسؿُ : ا

 .َجِد دُ الا هْي َحِد ثُ ال ِمْ هصجُ ال :ُدسؿُ الَجِد ُدا  َ : ال رصِ  

ِمْف َقْسٍؿا هْس ِفْ،ٍؿا هْس  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ مص ُ ِيَب إَل  ال رِ  م : الَحِد ُث اْمِطَحًص 
 . 1 َتْدِر ٍرا هْس ِمَْ ٍ 

ػػْكِم رِ   ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَفُكػػؿُّ مػػص ُهِ ػػ َؼ إلَػػ  ال ر ِػػ م   ُر ُ َيػػمر  ِمػػَف ال رصِحَ ػػِ  ال
ِتِاا َيساً  كصَف َقِس ًص هْس َ ِ، ْصً   .َحِد  ًصا ِ َغضم ال رَظِر َمْف ُقسر

ًَ هْس َتْدِر رًا هْس ِمَْ ً كص سَيسا ً   . َف َقْساًل هْس ِفْ،

  َِْمَمصُؿ ِ صل م رصتِ : ِم صُؿ الَدْسؿ ِْ  . 2 ِإ رَمص ا

                                                           
 سذلػػؾ ل ُػػمؿ الحػػد ث" هس مػػص ه ػػ ؼ إلػػ  المػػحص   هس التػػص ،  "  ػػدخؿ  ،ػػض ال،ممػػص  فػػ  الت،ر ػػؼ  1

المسقػػسؼ سالمدطػػسعا سالمػػح ح ه ػػا ال  ػػدخؿ فػػ  الت،ر ػػؼا سذلػػؾ ِف المسقػػسؼ سالمدطػػسع إ مػػص  ػػدخَف 
 .ا ف ُممهمص الت،ر ؼ الذي ذكرتامم  اهلل مم ا سيمـف  الت،ر ؼ الحتمصؿ ه همص مف ال    

 .1مح ح ال خصريا كتصب  د  السح ا رقـ الحد ث  2
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  َِرَهْ ُت ال رِ  ر َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َ ُؤُـّ ال رصَس َسُهَمصَمػُ  ِ ْ ػُت َه ِػ  اْلَ،ػصِص  :ِم صُؿ الِْْ،ؿ
َ  اْ َ ُ  َزْ َ َب  ِ  َُ َسَ ػَ،َهص ا1 ْ ِت ال رِ  م َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َمَم  َمصِتِداِ َسَِ  اَفِإَذا َرَك

ََص َُ ِمْف اليُُّجسِد َهَمصَد َذا َرَف  . 2 َساِ 

  ِـْ اْلَ،ْمػػرَ فَػَأْدَرَؾ َ ْ،ُ ػ ااَل ُ َمػممَ فر َهَحػػٌد اْلَ،ْمػَر ِإالر ِفػ  َ  ِػ  ُقَرْ َظػػ َ : ِم ػصُؿ الترْدِر ػر  ُه
ـْ ُ َرْد  اَ ْؿ ُ َممم  :َسَقصَؿ َ ْ،ُ ُهـْ  ااَل ُ َممم  َحتر  َ ْأِتَ َهص :ِف  الطرِر ِؽ َفَدصَؿ َ ْ،ُ ُهـْ  َل

ـْ ُ َ، مْؼ َساِحًدا ِمْ ُهـْ  اِم رص َذِلؾَ  ـَ َفَم  . 3 َفُذِكَر ِلم رِ  م َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمر

َمػْف َمػمر  ِفػ  الطرِر ػِؽ ِفػ  َسْقػِت الَ،ْمػِرا  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ  اهللُ   مر َمػَفَدْد هَقرر ال ر ِػ ُّ 
 .4 سَمْف َممر  َ ْ،َد ُسُمسِؿ َ ِ   ُقَرْ َظ َ 

ٌَْ  ُخُمِد رػػٌ  ِمْ ػؿُ  َكػػصَف َرُيػػسُؿ المرػِا َمػػمر  المرػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمرـَ َهْجػَسَد ال رػػصِس َسَكػػصَف : هْس ِمػ
ِفػػػ  َرَمَ ػػػصَف ِحػػػ َف َ ْمدَػػػصُه ِجْ ِر ػػػُؿ َسَكػػػصَف َ ْمدَػػػصُه ِفػػػ  ُكػػػؿم َلْ مَػػػٍ  ِمػػػْف َرَمَ ػػػصَف َهْجػػػَسُد َمػػػص َ ُكػػػسُف 

 .5 الرم ِح اْلُمْرَيَم ِ  َفُ َداِرُيُا اْلُدْرَِف َفَمَرُيسُؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َهْجَسُد ِ صْلَخْ ِر ِمفَ 

ٌَْ  خِ   ـَ لَػػػْ َس ِ صلطرِس ػػػِؿ َكػػػ :ْمِد رػػػٌ  ِمْ ػػػؿُ هْس ِمػػ صَف َرُيػػسُؿ المرػػػِا َمػػػمر  المرػػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػػمر
 . 6اْلَ صِئِف َساَل ِ صْلَدِم رِ 

 

 

                                                           
 .هي كتْا 1

 .543رقـمح ح ميمـا كتصب الميصجدا  2
 .946مح ح ال خصريا كتصب الجم، ا رقـ  3
ف  َذا دل ؿ مم  هف المم ب  مكف هف  كسف هك ر مػف ساحػدا سم،مػـس هف المخطػ  لػا هجػرا هفػَ  4

 . تد  اهلل ه صس    دسف  كؿ مذَب ي ر مذَ هـ؟
 . 6مح ح ال خصريا كتصب  د  السح ا رقـ  5
 .3548ال خصريا كتصب الم صقبا رقـ  مح ح 6
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ِديثُ ُْخت ِمؼُ ى ْؿُيُ  ب ِرُواألث ِر؟عفُُالح  ُُالسُّنَِّةُوالخ 

 .هص ِ َمْ،َ   ساِحدٍ َ َرى ُجْمُهسُر ُمَممصِ  الَحِد ِث هفر الَحِد َث ساليُّ رَ  ساَِ َر سالَخَ َر ُكمر 

 :سَقْد َفررَؽ َ ْ،ُ ُهـ َ ْ َ هص َكمص َ ِم  

 ِر ،صُتا سِلػذِلَؾ فَػَ َ ػْدُخُؿ ِف هػص ُْ ـْ اليُّ رَ  ِ صِحصِد ِث الرِت  ُتْؤَخُذ ِمْ هص التر  َخصر َ ْ،ُ ُه
ْصُت الخِ   .َُْرِم ر ٌ  ْمِد رُ ا ِ رُا ال ُ ْؤَخُذ ِمْ ُهمص هْحكصـٌ الَمْ ُيسُخا سال المم

ُر  فُ  م  َ س ُ   .اِ  ْ مِ سالذي  َ  يَ هْ   َذا الرر صلِ التر  ؿُ كْ ال

 

  ػػَمُؿ مػػص ُ ِيػػَب إلَػػ  ال ر ِػػ م ُْ ُـّ ِمػػَف الَحػػِد ِثا َفَ  ـْ هفر الَخَ ػػَر هَمػػ    اهللُ مر َمػػسَ ػػَرى َ ْ،ُ ػػُه
ػػص مػػص ُ ِدػػ ـَ مر سَيػػ اِ ْ ػػمَ مَ  لَػػ  َيْ ػػِرِها سهمر ػػً  َفهُػػَس  ـَ مر سَيػػ اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَؿ َمػػْف ال ر ِػػ م سا  خصمر

 .ا سَلْ َس ُكؿُّ َخَ ٍر َحِد  صً الَحِد ُثا َفُكؿُّ َحِد ٍث َخَ رٌ 

  ا سهمرص مص ُ ِيَب إلَػ  ال ر ِػ م حصِ  م هْس الترصِ ِ، م ـْ اَِ َر ِ مص ُ ِيَب إَل  المر سَخصر َ ْ،ُ ُه
 .َفُهَس الَحِد ثُ  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ 

ُؽ َ ػػْ َف َػػِذِه الُمْمػػَطَمحصِت  سلِك ر ػػص َيَ ِيػػ ُر ِفػػ  َػػذا الِكتػػصِب َممَػػ  َرْهِي الُجْمهُػػسِرا فَػػَ ُ َْػػرم
 .اِْرَ َ،ِ  

 الخبر

 الحديث

 السنة
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 السَّن دُ  .2

َُسَ   .ِيْمِيَمُ  ُرَساِة الَحِد ثِ : اليرَ ُد 

ـٌ ِفػػ  َمػػِح ِحاِ : ِمْ ػػؿُ  ـُ ُمْيػػِم َرػػصِب َحػػ: قػػصَؿ اإلمػػص ػػُد ْ ػػُف اْلُم َ رػػ  قَػػصَؿ َحػػدر ََ ص َمْ ػػُد اْلَس در ََ ص ُمَحمر
َ ػَ  َمػْف َهَ ػِس ْ ػِف َمصِلػٍؾ َرِ ػَ  المرػُا َمْ ػُا َمػْف ال ر ِػ م  ََ ال رَدِْ ُّ َقصَؿ َحػدر ََ ص َه ُّػسُب َمػْف َه ِػ  ِق

 .َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ 

 .ِحَكصَ َ  اليرَ دِ   ا هح ص صً  رادُ ا س ُ دَ  َ الير   ص صً حْ  ا هَ  ادُ رَ  ُ فَ  صدُ  َ يْ ص اإلِ سهمر  
 

3. ُ ْتف   الم 

َُسَ   .ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ مص ُ ِيَب إَل  ال رِ  م : الَمْتُف 

َسةَ : ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ قصَؿ َرُيسُؿ اهلِل : ِمْ ؿُ  ََ ٌث َمْف ُكفر ِف ِا َسَجػَد َحػ ََ َهْف  1 اإْلِ َمػصفِ  َ 
ََُمص َسَهْف ُ ِحػبر اْلَمػْرَ  اَل ُ ِح ُّػُا ِإالر ِلمرػِا َسَهْف  َ  ػص ِيػَسا ْكػَرَه َهْف َ ُكسَف المرُا َسَرُيسُلُا َهَحبر ِإَلْ ِا ِممر

ِْْر َكَمص َ ْكَرُه َهْف ُ ْدَذَؼ ِف  ال رصرِ   . 2َ ُ،سَد ِف  اْلُك
 

ِديثُِ .4 م وـ ُالح   ع 

َ  ُمُمسـُ الحَ  َِ  .الَدَساِ  ُف الرِت  ُ ْ،َرُؼ ِ هص الَحِد ُث الَمْدُ سُؿ ِمَف الَمْرُدسدِ : ِد ِث 

 .ا سُمُمسـَ الحد ِث ِدَراَ  ً ا سُهُمسَؿ الَحِد ثِ الَحِد ثِ  ُمْمَطَمحَ : سُ َيمر  هْ  ًص 

                                                           
ف  1  ،ـ إف لإل مصف حَسة ال  ،رفهص إال مف ذاقهصا كأف تحػس  ػأف اإليػَـ همظػـ  ،مػ  فػ  الػد  صا سا 

هك ر ال صس ُ،سرا  ذلؾ مػف هيػمـ  ،ػد كْػرا هس تػصب  ،ػد فيػؽا فػإف لػـ تُػ،ر  حػَسة اإل مػصف فراجػُ 
 .رةإ مص ؾ سمححاا سحدؽ الخمصؿ ال َث الت  ف  الحد ث ق ؿ هف  ْستؾ خ ر الد  ص ساآلخ
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ػسَ   ً اَ ػرَ دِ  د ثِ الَحػ ـُ ْمػمِ : مػصَُ  فِ  ْ مَ ْيػقِ  د ثِ الَحػ سـِ مُػ،ُ لِ   فَ ِْ لم ؤَ ف الُمػِمػ  ػرٌ  ِ كَ  رَ كَ ذَ سقد  الػذي  َس
 الحػػد ثُ  اُ ُيػػْْ َػػس  َ  اُ  رػػهَ  رِ َظػػال ر  دَ ْ،ػػ َ  تُ دْ َجػػسَ  دْ ا سقَػػ ً ساَ ػػرِ  الحػػد ثِ  ـَ ْمػػا سمِ ؿٍ ْ ػػمِ قَ  ؿَ ْ ػػقَ   ػػصهُ فْ رر مَ 
ُر  يُّ سِ  َ ال ر   سـِ مُػفػ  مُ   ٌ مَ اخِ دَ  فه   ِ سا َ الرم  مؾَ تِ  ؽِ رُ سطُ  محد ثِ لِ   ٍ سا َ ف رِ مص ف ا مِ  فر ا سهَ  ؼُ رِ ال

 .ـُ ممَ هَ  ا ساهللُ  ـِ يِ دْ هذا التر لِ   َ صجَ َ حَ ا فَ  ً را َ دِ  الحد ثِ 
ُ

ِديثُِدُ ىُ  ُالح  م وـِ ُع  ُُؼ 

ِح َحِ ا : الَهَدُؼ مف ممسـ الحد ث َس ِح َحِ  سَيْ ِر المر َُ َم ْ س الترْمِ  ُز َ ْ َف اِحصِد ِث المر
ػػِح َحِ  ِفػػ  الػػدم ِفا سِفػػ   ُدُخػػسؿِ  َُْدهػػصِ   َػػذا الترم  ػػزِ اِحصِد ػػِث َيْ ػػِر المر ػػِ  ال َتْيػػِه ٌؿ ِلُمِهمر

ـْ ِمَف الُ،َممص ِ  َْيمِر ف سَيْ ِرَِ  .سالُم
 

ُالحديث  حكـُدراسةُعمـو

َْصَ  ٍ   .ِدراَيُ  ُمُمسـِ الحد ِث َكِدَراَيِ  ُكؿم الُ،ُمسـِ اإِلْيَِم رِ  َفْرُض ِك

ُِ  رِ يم َْ سالمُ  اِ  ْ دِ َْ مْ لِ   ٌ مر هِ مُ   َ سَِ  ـ  م سلِ مُ سا مم     م ال ر  فْ مَ  حر ص مَ مَ  فَ  ْ سا  َ زُ  م مَ    ُ كَ لِ  سَي ِرَِ
 .دَ مَ تَ ،ْ َ  ُ فَ  هِ رِ  ْ يَ   فَ ا س َ دَ مَ تَ ،ْ  ُ فَ  ـَ مر مم ا سيَ  اهللُ 
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ِديثُِ:ًُاُثالث ُالح  م وـِ  تاِريخ ُع 
ـُ َممَػػػ  التر َ ُّػػػِت ِمػػػَف اِْخ ػػػصرِ  هَػػػص الرػػػِذ َف َِمُ ػػػسا ِإْف َ ػػػص َه ُّ } َفدػػػصَؿ َت،ػػػصَل   اَحػػػثر الدُػػػْرُِف الَكػػػِر 

ـْ َفصِيٌؽ ِ َ َ ٍأ َفَتَ  رُ سا   .1{ َجصَ ُك

ػٍ ا سِمػَف الَكػِذِب ِفػ  ا اسَحذرَرْت اليُّ رُ  ال رَ ِس رُ  ِمَف الَكِذِب ِ ،صمرػ ٍ  لَحػِد ِث ال رَ ػِسيم ِ خصمر
ػًدا َفْمَ َتَ ػسرْه َمْدَ،ػَدُه ِمػْف ال رػصرِ َمػْف َكػَذَب "  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػَفدػصَؿ َرُيػسُؿ اهلِل   َممَػ ر ُمَتَ،مم

2. 

   اهللُ مر َمػػَفدَػػْد قػػصَؿ َرُيػػسُؿ اهلَل  اسَحػػذرَرْت الُيػػ رُ  َكػػذِلَؾ ِمػػْف ِرساَ ػػِ  الَكػػِذِب ِفػػ  الَحػػِد ثِ 
 .3"  اْلَكصِذِ  فَ  َمْف َحدرَث َم م  ِ َحِد ٍث ُ َرى َه رُا َكِذٌب َفُهَس َهَحدُ "  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ 

ـْ  سلِكفر الَدساِ  َف الرِت  َم رَز ِ َهص ُمَممصُ  الَحػِد ِث َ ػْ َف الَحػِد ِث الَمْدُ ػسِؿ سَيْ ػِر الَمْدُ ػسِؿ لَػ
َم ً  َتْ ِزؿْ  ـْ َتْ،ِرْفهص ُهمرٌ  َقْ َؿ اإلْيَـِ  اِف  الُدْرِِف الَكِر ـِ  ُمَْمر ِهَ  فَ ا سال ِف  اليُّ رِ  ال رَ ِس رِ ا سَل

ػِكَمٌ  َسَ ػُ،سا  ُمَمَمػص ُ  ُِمرِ  اإلْيَِم رِ ا فدد كػصفَ ِمْف َخمصِئِص ا ُْ ـْ ُم الَحػِد ِث ُكمرَمػص ساَجهَػْتُه
ػسَرِة  َُأْت ُمُمسـُ الَحِد ِث َلِ َ ً  َلِ َ ً  َمَم  َمداِر ِمدرِة هْج صٍؿا َحترػ  اْكَتَممَػْت ِ صلمُّ ًَا َفَ  َلَهص َح

 .َذا الِكتصبِ  ُرُيهص ِف الرِت  َيَ دْ 

سقدَ هدرى الَمْ َهُج الذي اترَ َ،ُا الُمَحدمُ سَف إل  ِ  صِ  الَ،ْدِم رِ  اإلْيَِم رِ  الدصِدَرِة َمَم  ال رْدػِد 
ُُا سا  رمص َتْ َحُث َحتر  َتِمَؿ إَل  الَحِد َد ِ   .سالترْمِح ِصا الرِت  ال َتْأُخُذ ُكؿر مص َتْيَم

َلْ ؾَ   ُـّ اِْحداِث ِف  تصِر ِخ ُمُمسـِ الَحِد ثِ  سا  ََ  :ه
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ق وِعُفيُُماؿُ تُِاْحُ .1  ِأُطُ الخُ الو 

ػػحصَ ُ  ِ حصَجػػٍ  ِفػػ  َمْمػػِر ال ر ِػػ م   ـْ َ ُكػػْف المر ُِ َقساِمػػَد  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػلَػػ إلَػػ  َسْ ػػ
ػِح ِح ِمػْف َيْ ػػِرِها َ ػْؿ كػصُ سا َ ْرِجُ،ػػسَف إ ػػَرًة  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػػلَػ  ال ر ِػ م ِلَمْ،ِرفَػِ  المر َُ ُم ص

إذا هراُدسا الترأكُّػػَد ِمػػْف هيم َحػػِد ٍثا سا  رمػػص َ ػػَرَزْت الحصَجػػُ  ِلُ،مُػػسـِ الَحػػِد ِث َ ْ،ػػَد اْ ِتدػػصِؿ ال ر ِػػ م 
ِف ِؽ اِْمَم  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ   .إَل  الرر

ـْ َ ُكْف هَحٌد ِف   ا سكصَ ػْت  سَل َِذِه الَمْرَحَمِ  َقْد َتَجررَه َمَم  الَكِذِب ِف  الَحِد ِث ال رَ ػِسيم
َُ الػرراِسي ِفػ   َ  اْحِتمػصُؿ هْف َ دَػ َِ ِكَمُ   ُْ ػحصَ ُ  َػذا الَخَطػِأ سال مْيػ صفِ الُم ا سقَػْد مػصَلَج المر

 :االْحِتمصَؿ ِ صلطُُّرِؽ الترصِلَ  ِ 

 ساَ ػػػ ا سَمْ،َ ػػػ  ذِلػػػَؾ هْف َ ػػػْرِسي الػػػرراِسي اِحصِد ػػػَث الرتِػػػ  َ ْطَمػػػِئفُّ إلَػػػ   ِ الترْدِم ػػػُؿ ِمػػػَف الرم
ػػِذِه َطِر دَػػٌ  ِسقصِئ رػػ ٌ  ِْْظهػػصا َس ا تَُدممػػُؿ ِمػػْف ُسقُػػسِع الػػرراِسي ِفػػ  الَخَطػػِأ ِفػػ  ِرساَ ػػِ  الَحػػِد ثِ  ِح

 .َفَمْ،ُمسـٌ هفر الِسَقصَ َ  َخْ ٌر ِمف الِ،َجِ 

  ُساَ  ِ ِمَف  1 التر َ ُّت ػَحصِ  م ُدسَف  االرم َِْمػُؿ َقُ ػسُؿ ِرَساَ ػِ  المر ذا ِمْ ػَد الَحصَجػِ  َفدَػْطا َفص َس
سِلمتر َ ُّػِت طُػُرٌؽ  اتُ  ُّػ َ التر  ُـّ تِ َ ػفَ  يْ اسِ الػرر  أِ َطػخَ  صؿِ َمػتِ َت َ ٍُّتا َسَلِكْف ِإْف َدلرْت الَدَراِئُف مم  احْ 

ََمُّهص   :ُمَتَ،دمَدٌة َه

ػػ َ  َمػػفْ اسيا سِم َصلُػػُا مػػص ُرِسَي اخت ػػصر حْػػظ الػػر  - َُ ػػص َ َمَغهػػص َحػػِد ُث  َمصِئ  ْ ػػفِ المرػػِا  َمْ ػػدِ َلمر
ـَ ِمػػػْف ال رػػػصِس " َمْمػػػٍرس َهفر ال ر ِػػػ ر َمػػػمر  المرػػػُا َمَمْ ػػػِا َسَيػػػمرـَ قَػػػصَؿ  ِإفر المرػػػَا اَل َ ْ تَػػػِزُع اْلِ،ْمػػػ

ـَ َمَ،هُػػـْ اْ ِتَزاًمػػص َسَلِكػػْف َ ْدػػِ ُض اْلُ،َمَمػػصَ  َفَ ْرفَػػ  اَسُ ْ ِدػػ  ِفػػ  ال رػػصِس ُرُ سًيػػص ُجهرػػصاًل  اُُ اْلِ،ْمػػ
ـْ ِ َغْ ِر ِمْمـٍ  ُْْتسَ ُه ِإفر  :َحتر  ِإَذا َكصَف َقصِ ٌؿ َقصَلتْ  :َقصَؿ ُمْرَسةُ ..  " َفَ ِ مُّسَف َسُ ِ مُّسفَ  اُ 

ـر َفصِتْحُا َحتر  َتْيَأَلُا  ـَ َفصْلَدُا ُ   اَمْف اْلَحِد ِث الرِذي َذَكَرُه َلَؾ ِفػ  اْلِ،ْمػـِ اْ َف َمْمٍرس َقْد َقِد

                                                           
 .التأكد 1
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ُسلَػ  ِْ تِػِا ا ػص  اَقصَؿ َفَمِد ُتُا َفَيػصَ ْلُتُا فَػَذَكَرُه ِلػ  َ ْحػَس َمػص َحػدر َِ    ِػِا ِفػ  َمرر قَػصَؿ ُمػْرَسُة َفَممر
ـْ  اَمص َهْحَيُ ُا ِإالر َقْد َمَدؽَ  :َهْخَ ْرُتَهص ِ َذِلَؾ َقصَلتْ  ـْ َ ْ ُدْص َهَراُه َل ْ ًئص َسَل َُ  .1 َ ِزْد ِف ِا 

دٍ  - َِ ػػدم ُؽ ِحػػ فَ  اِ ُػػص َفدَػػصَؿ  :قَػػصؿَ  اَجػػصَ ْت اْلَجػػدرُة َتْيػػَأُلُا ِم َراَ هَػػص َكمػػص َفَ،ػػَؿ هُ ػػس َ ْكػػٍر المم
َُْ  ٌ  :َلَهص َسَيػمرـَ  َسَمص َلِؾ ِف  ُي رِ  َرُيسِؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ اِ  اَمص َلِؾ ِف  ِكَتصِب المرِا 

ػػْ  ٌ  ػػْ،َ  َ  افَػػصْرِجِ،  َحترػػ  َهْيػػَأَؿ ال رػػصَس  اَُ ُُ َحَ ػػْرُت  :َفَيػػَأَؿ ال رػػصَس َفدَػػصَؿ اْلُمِغ ػػَرُة ْ ػػُف 
ََػػػص اليُّػػػُدَس  ََػػػْؿ َمَ،ػػػَؾ  :َفدَػػػصَؿ َهُ ػػػس َ ْكػػػرٍ  اَرُيػػػسَؿ المرػػػِا َمػػػمر  المرػػػُا َمَمْ ػػػِا َسَيػػػمرـَ َفَأْمَطص

ػػػػُد ْ ػػػ ؟َيْ ػػػُرؾَ  ـَ ُمَحمر ُف ُف َفدَػػػػص ُمِغ ػػػػَرُة ْ ػػػػ ص قَػػػصَؿ اْل ْ ػػػػَؿ َمػػػػ دَػػػصَؿ ِم صِريُّ َف َْ َمػػػػ ِْ َمَ  ا َم َمْيػػػػ
 َ  َ،ْ ََْذهُ  اُُ  ْ َأ ُ س َ ْكرٍ  2 َف َهص َه  . 3 َل

َْْ،ُؿ َمِم ُّ  ُف ه ِػ  طصِلػٍب َرِ ػَ  اهلُل َمْ ػُاا فَػإْف َحمَػَؼ الػرراِسي كػصَف  - ِ َ ِم ٍفا َكمص كصَف َ 
ًَ َممَػػ  َتَأكُّػػِدهِ  ػػؾُّ ِفػػ  ِمػػْدِقِاا  ذِلػػَؾ َدِلػػ  ُُ ػػذا ُم صِيػػٌب ِلمػػرراِسي الرػػِذي ال َ  ػػص َ ْحَْػػُظا َس ِممر

َُ  ِ ْي صَ اُ   .سَ ْخ

  ِ ساَ ػِ  َممَػ  الدُػْرِِف الَكػِر ـِ ساِحصِد ػِث ال رَ ِس رػِ  ال رصِ تَػ ا فَػإْف مػصَرَض الَحػِد ُث َمْرُض الرم
ُمَمػَر  ْ ػفِ َي قَػْد هْخَطػأا سِم ػصُؿ ذِلػَؾ َحػِد ُث ُمَمػَر ساَِ ً  هْس َحػِد  ًص  صِ تػًص َمِمْم ػص هفر الػرراسِ 

ِمػِا " َرِ َ  المرُا َمْ ُهَمص  َْ ػ ُ قصلػت  "ِإفر اْلَم مَت َلُ َ،ػذرُب ِ ُ َكػصِ  َه َُ : َرِ ػَ  المرػُا َمْ هَػص َمصِئ
ـْ اْلدُػػْرِفُ  ػػُ  الَحػػِد َث َظّ ػػًص ِمْ هػػص ه رػػُا َفدَػػْد َردرْت مصئِ . 4َساَل تَػػِزُر َساِزَرٌة ِسْزَر ُهْخػػَرى َحْيػػُ ُك َُ

ُ َ،ذرُب الَم مػُت ِ ُ كػصِ  : ُ ،صِرُض اآلَ َ ا سلِكفر الُ،َممصَ  َفِهُمسُه ِ مص ال ُ ،صِرُض اآلَ َ  َفدصُلسا
ِمِا َمَمْ ِا إذا هْسَم  ِ ذِلَؾا هْس َرِ َ  ِ ذِلؾَ  َْ  .ه

                                                           
 .ا سقسلهص مدؽ هي همصب سلـ  خط 2673مح ح ميمـا كتصب ال،مـا رقـ  1
 . ْذ ذلؾ فأمطصَص اليدس 2

 .2111ضا رقـ جصمُ الترمذيا كتصب الْرائ 3

 .1288 مح ح ال خصريا كتصب الج صئزا رقـ 4
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ذا ال ر  ا هس ال رْدػَد الػدراِخِم ر  افِ تْ الَمػ دَ ْدػ   َ مر يَ  ُ  ُ َ ف مصئِ مِ  دُ دْ َس  دُ ْدػ َ   هَ دَ ا سقػد َ ػهس َ ْدػَد الػ رصم
ػػ فْ   إِ أتِ  َ الػػذي َيػػ دِ  َ اليرػػػ دِ ْدػػ َ  ؿَ ْ ػػقَ  الَمػػْتفِ  ػػػتَ يْ المُ  ُض ْ،ػػ َ  اؿَ ال زَ  ؾَ ِلػػذَ  َُ ا سَمػػػاهللُ  ص َ َُ   فَ قِ رِ ُْ

ػػتَ هْ ال  َ   فَ  ِ دم َحػػالمُ  إفر : ـ  دسلػػسفَ هُ ص ُ َ ػػذْ سهَ  ا دِ  َ اليرػػ  دػػدَ  ا هيْ لمحػػد ثِ   م جِ صرِ لَخػػا دِ ْدػػصل ر إال  ِ  سفَ مُّ
 .َفَ ْرُسسَف الحد َث الذي ال َ ْدَ ُمُا الَ،دُؿ ِلُمَجررِد هفر ُرساِتِا ِ َدصتٌ 

ُِ ال ردػِد م ػد الُمَحػدم  َفا سَيػَتْأِت  َهْ حػصٌث  ذا الَدسُؿ كمػص تَػرى َ ، ػٌد ُكػؿر الُ ْ،ػِد َمػف َساِقػ َس
 .1 ِف إْف ُصَ  اهللُ ُمَتَ،دمَدٌة ف  َ ْدِد الَمتْ 

 

 بُِذُِالكُ ُماؿُ تُِاْحُ .2

ػػَ  هفر َ ْ،ػػَض  ػػِكَمٌ  َجِد ػػَدٌة سَِ ُْ ِؿ ُم َظهَػَرْت ِفػػ  ال مْمػػِؼ ال رػػصِ   ِمػػَف الدَػػْرِف الِهْجػػِريم اِسر
ػِكَمِ  ِ أ ُْ ا َفكصَف ال ُ ػدر ِمػْف ُمساَجهَػِ  َػِذِه الُم ساِة َ َده َ ْكِذُب ِف  الَحِد ِث ال رَ ِسيم يػصِل َب الرُّ

َتَدى ُمَممصُ  الَحِد ِث إَل  مص َ ِم  َْ  :َجِد َدٍةا إ صَفً  إَل  اِيصِل ِب اليرصِ َدِ ا فص

  َا ف ـْ ُْْظِهػػ ـْ سِح ـْ ِمػػْف َحْ ػػُث ِمػػْدُقِه َ،ػػْف اْ ػػِف ِيػػ ِر َف اليُّػػؤاُؿ َمػػْف ُرساِة الَحػػِد ِث سهْحػػساِلِه
ْيَ صِد  :َقصؿَ  ـْ َ ُكسُ سا َ ْيَأُلسَف َمْف اإْلِ ـْ َفُ ْ َظػُر َل ِْْتَ ػُ  قَػصُلسا َيػمُّسا َلَ ػص ِرَجػصَلُك َفَممرص َسَقَ،ْت اْل

ػػِؿ اْل ِػػَدِع فَػػَ ُ ْؤَخػػُذ َحػػِد ُ ُهـْ  َْ ـْ َسُ ْ َظػػُر ِإلَػػ  َه ػػِؿ اليُّػػ رِ  َفُ ْؤَخػػُذ َحػػِد ُ ُه َْ َكػػذا . 2 ِإلَػػ  َه َس
ـُ الَجْرِح سالترْ،ِد ؿِ   .َ َرَز ِمْم

 ػػَ َ  ُسقُػػسِع الرمْحمَػػُ  ِفػػ  َطمَػػِب الَحػػ ُْ ِد ِثا سذِلػػَؾ ِلَيػػمصِع الَحػػِد ِث ِمػػَف الػػرراِسي اِْمػػِؿ َخ
ػْهٍر ِإلَػ  َمْ ػِد المرػِا ْ ػِف ِفػ  ِرساَ تِػِاا فَ  هس َكِذبٍ  َخَطأٍ  َُ َرَحػَؿ َجػصِ ُر ْ ػُف َمْ ػِد المرػِا َمِيػ َرَة 
 .3 ِف  َحِد ٍث َساِحدٍ  َرِ َ  اهلُل َمْ ُهمص ُهَ ْ سٍ 

                                                           
 .سكتب الْدا زاخرة   دد المتفا سك  ر مف ال،ممص  قد جمُ   ف ممم  الحد ث سالْدا 1

 .مح ح ميمـا المددم  2

 .مح ح ال خصريا كتصب ال،مـ 3
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 َؾ َمَم  هفر الرراِسَي  صِت الرراِسي ِ ِرَسا صِت ال مدصِتا َفإْف َكُ َرْت ُمخصَلْصُتُا َدؿر ذلِ ُمدصَرَ ُ  ِرسا
 .الَحِد ثِ  َمْرُدسدُ 

 

ُالحديث .3  كتابةُعمـو

َ ػػَده الُ،َممػػصُ  ِفػػ  الدَػػْرِف ال رػػصِ   الِهْجػػِريم َ ْكتُُ ػػسَف ِفػػ  َقساِمػػَد ُممُػػسـِ الَحػػِد ِثا َ ْ،ػػَد هْف كصَ ػػْت 
ُرصِفِ، ُّ َرِحَمػُا اهلُلا سكػصَف ذِلػَؾ تُ  ـُ ال ََُس اإلمص ْ ئًص ِمْ هص  َُ ُؿ َمْف َكَتَب  ْ َدُؿ ُمُصَفَهً ا سكصَف هسر

َُ ِمْمـِ ُهُمسِؿ الِْْدِاا سذِلَؾ ِف  ِكتصِ ِا  َؿ َمفْ " الرميصَلُ  " ُمْخَتِمطًص َم ََُس َهسر  َسَمَمَ ص َه رػاُ  َفكصَف 
َََذْ ِف ا  .لِ،ْمَمْ ِف الَ،ِظ َمْ فَكَتَب ِف  

 

ُالحديث .4  استقالؿُكتبُعمـو

ََممهص ُِ سالخصِمِس ُكُتٌب ُمْيَتِدمرٌ  ِف  ُمُمسـِ الَحِد ِثا سِمْف ه  :َظَهَرْت ِف  الَدْرِف الرراِ 

 361ِلمرامهرمػػزي الُمتَػػَسفر  َيػػَ َ  " الُمَحػػدمُث الْصِمػػُؿ َ ػػْ َف الػػرراِسي سالػػَساِم  "  - ه
 .َػ

 .َػ  415ِلْمحصِكـِ ال رْ يصُ سِري الُمَتَسفر  " ُ  ُمُمسـِ الَحِد ِث َمْ،ِرفَ "  - ب

َساَ ِ  "  - ت  .َػ  463ِلْمَخِط ِب الَ ْغَداِديم الُمَتَسفر  " الِكْصَ ُ  ِف  ِمْمـِ الرم

ُِسلَ  ُُ المصدرِة الِ،ْمِم رِ  ِ صلدرَرَجِ  ا َََدُؼ الترْأِل ِؼ ِف  َِذِه الُكُتِب َجْم  ا سكصَف ُكؿ  ِمْ ُهـ سكصَف 
 .َ ْ ِ   َمَم  مص َكَتَ ُا الرِذ َف َيَ ُدسُه 
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ِديثُِ .5 ُالح  ُِلع م وـِ ُالذَّى ِبيُّ  الع ْصر 

ُـّ ُكُتِب ُممُػسـِ  ََ َْْت ِف ِا ه ا َحْ ُث ُهلم ُِ ُِ ساْيَتَمرر إَل  الَدْرِف الترصِي سَقْد َ َده َذا ِف  الَدْرِف اليرصِ 
ػػَ  الَحػػِد ِثا َ ْ،ػػ َِ َدمص َ َ ػػَجْت ِ صل رْدػػِد سالترْمِحػػ ِص ُقُرس ػػًص ِمػػَف الػػزرَمِفا سال تَػػزاُؿ َػػِذِه الُكتُػػُب 

ـم َِذِه الُكُتبِ  ََ ا سِمْف ه َْفم ُُ الهصمرُ  ِف  َذا ال  :الَمراِج

  " ػػػَهُر ِكتػػػصٍب ِفػػػ  ُممُػػػسـِ ( َػػػػ  643ت ) ال ػػػِف المػػػَحا " ُممُػػػسـُ الَحػػػِد ِث ُْ َُػػػَس ه س
ِِ الُ،َممص ِ  الَحِد ِثا مصـِ ِِ َِْت ؿِ  سَقْد َحِظَ  ِ ص َِسر َُ ً  ا  .َُْرحًص ساْخِتمصرًا ساْقِت صيًص سُم صَق

  " ( .َػ  912ت ) ِلميرخصِسي " َفْتُح الُمِغ ِث 

  " ( .َػ  911ت ) ِلميرُ سِط  " َتْدِر ُب الرراِسي 

 

6. ُ  الرُّك ودُِع ْصر 

ِر ساْيَتَمرر  ُِ َُرَ  سَقْد َ َده ِف  الَدْرِف ال،ص ُكػسِد ِفػ  َػِذِه إَل  الَدْرِف ال رصِلِث َم ا سَلْ َس َمْ،َ ػ  الرُّ
 .الَمْرَحَمِ  َتَسقَُّؼ الترْأِل ِؼ ِف  ُمُمسـِ الَحِد ِثا َ ْؿ إفر اإلْ داَع سالترْجِد َد َقْد َتَسقرَؼ َتْدِر  صً 

 

7. ُ ْحو ةُِع ْصر   الصَّ

ػػ َُ ُِ َم ـُ اإلْيػػَِم ُّ إلَػػ  اْيػػِتْ،مصٍر سقَػػْد اْ تَػػَده ِفػػ  الدَػػْرِف الررا ِػػ ر الِهْجػػِريم َحْ ػػُث َتَ،ػػررَض الَ،ػػصَل
ِرُقسَف سهْذ صُ ُهـ ِمػْف هْ  ػصِ  الُمْيػِمِم ف َكِ  ػرًا ِمػَف  ُْ ا سَقْد ه صَر الُمْيَت َمْيَكِرٍي سِي صِي ٍّ س َدصِف ٍّ

ََُط ُمَممص ُرِر ِؼا َفَ  ُُُّ هصِت َحْسَؿ الَحِد ِث ال رَ ِسيم ال ػُ هصِت ال ُُّ َُِ  َِذِه ال ُ  الَحِد ِث ِف  ُم صَق
َْْتَرةِ  ـم مص ُكِتَب ِف  َِذِه ال ََ  :ِ ُأْيُمسٍب ِمْمِم ٍّ سِ ُمَغِ  الَ،ْمِرا سكصَف ِمْف ه

  " ِخ َجمصِؿ الدم ِف الدصِيِم م َرِحَمُا اهلُل " َقَساِمُد الترْحِد ِث ْ ُر  .ِلم

  "ػػ ُْ ُِ اإلِيػػَِم م اليُّػػ رُ  سَمكصَ ُتهػػص ِفػػ  التر ِلمػػدُّْكُتسر ُمْمػػَطَْ  اليمػػ صِم  َرِحَمػػُا اهلُلا " ِر 
ِرِق ف ُْ ُُُ هصِت الُمْيَت   ِ َُ  .سََُس هْفَ ُؿ ِكتصٍب ِف  ُم صَق
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  " س َرِحَمُا اهلُل " الَحِد ُث سالُمَحدمُ سف  .ِلمدُّْكُتسر ُمَحمرد هُ س َز

  " ُْيتصِذ ص الدُّْكُتسر ُ سِر الدم ف متػر َحَِْظػُا اهلُلا سَُػَس  "َمْ َهُج ال رْدِد ِف  ُمُمسـِ الَحِد ِث ِِ
 .ِمْف هْحَيِف مص ُكِتَب ِف  َمْمِر ص ِف  ُمُمسـِ الَحِد ثِ 
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ُ

ُةُ يُ انُِالثَُّةُ دُ حُْالوُِ
ُ

ُُالحديثُُِةُِوايُ رُُِوُـ م ُعُ 
 

 آدابُطالبُالحديثُوالمحدث .1

 تحمؿُالحديث .2

ُأداءُالحديث .3
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ُآدابُطالبُالحديث
ـُ َسِيػ َمٌ  ُ ْمِكػُف اْيػِتْخداُمهص ِفػ  الَخْ ػِر هْس اْمَتَ   ا إلْيَـُ ِ صلِ،ْمـِ ساِْخػَِؽ َم،ػًصا فَػصلِ،ْم

ـُ الَغْرِ  ُّ َرْ َط الِ،ْمـِ ِ صِْخَِؽ  َمَؿ ال،صَل َْ ا سَقْد ه ـَ ُا الِ،ْم َ  الرِت  ُتَسجم َِ ا ساِْخَُؽ  ُررم ال
ـر َتَ  رُهسا إَل  ًَا ُ  ََمم ر  َزَم ًص َطِس  َفمػص " هْخَُؽ الِمْهَ ِ  " ُيسَ ُا َتْحَت اْيـِ رم دَ ِتِاا سَ َدُهسا  ُ ه
َ  ِداُب طصِلِب الَحِد ِث؟ َِ  

 
 .1هَمهص خمي  ت ده  صإلخَصا  ـ َتُدسُر  صتمجصِه الطرساِؼ 

                                                           
ختػػػرع اِ يػػػصف اتجػػصه الطػػػساؼ  صلك، ػػ  َػػػس اتجػػصه حركػػػ  الكػػسف كمػػػا مػػف ذراتػػػا إلػػ  مجراتػػػاا سلمػػص ا 1

ص ج،مهػػص مػػف ح ػػث ال  ػػدري مكػػس اتجػػصه الكػػسفا فيػػ حصف مػػف ج،ػػؿ لمكػػسف  اليػػصم  سهراد تسج ػػا مػػداَر
 .كما  ظصمص ساحدا  دؿ مم  سحدا    الخصلؽ

احتراـ 
 اِيصتذة

الجد ف  
 الت،مـ

ال،مؿ 
 صل،مـ 
  صل،مـ

 

 ت م ػ  ال،مـ

اإلخَص 
 هلل ت،صل 

ِداب 
 الطصلب



 

 

31 

 اإلْخَُص هلِل َت،صَل  .1

ـُ  ِم صَدًة ُ ْؤَجُر َمَمْ هص اإلْ يصُفا ساإلْخَُص ُ يصِمُد اإلْ يػصَف َممَػ  َفِ صإلْخَِص ُ ْمِ ُح الِ،ْم
ْ ئًصا َ ؿْ  إْتدصِف الِ،ْمـِ سَتَحمُِّؿ َمُصقمِاا َُ  .َ ْرَ ُح ِ ذِلَؾ الدُّْ  ص ساآلِخَرةَ  سال َ ْخَيُر ِ ِا 

َؿ " ْمػـِ ِلمػدُّْ  ص َفدَػْط َفدػصؿَ ِمػْف َطمَػِب ال،ِ  ـَ مر سَيػ اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ سَقْد َحذرَر ال رِ  ُّ  ِإفر َهسر
ـَ َسَممرَماُ .. ال رصِس ُ ْدَ   َ ْسـَ اْلِدَ صَمِ  َمَمْ ِا  فَػُا ا َسَقَرَه اْلدُػْرِفَ  اَسَرُجٌؿ َتَ،مرـَ اْلِ،ْم فَػُأِتَ   ِػِا َفَ،رر

ـَ َسَممرْمتُػػاُ َتَ،مرْمػػُت الْ  :قَػػصؿَ  ؟َفَمػػص َمِمْمػػَت ِف هَػػص :قَػػصؿَ  اِ َ،َمػػُا َفَ،َرَفهَػػص  اَسقَػػَرْهُت ِف ػػَؾ اْلدُػػْرِفَ  اِ،ْمػػ
ـَ ِلُ َدصَؿ َمصِلـٌ َسَلِك رَؾ  اَكَذْ تَ  :َقصؿَ  ََُس َقصِرئٌ  اَتَ،مرْمَت اْلِ،ْم ـر  اَفَدْد ِق ؿَ  اَسَقَرْهَت اْلُدْرَِف ِلُ َدصَؿ   ُ

 . 1ُهِمَر ِ ِا َفُيِحَب َمَم  َسْجِهِا َحتر  ُهْلِدَ  ِف  ال رصِر 

ـَ ِمْمَمػػ" سقػػصَؿ هْ  ػػًص  ِلَغْ ػػِر المرػػِا َهْس َهَراَد  ِػػِا َيْ ػػَر المرػػِا َفْمَ َتَ ػػسرْه َمْدَ،ػػَدُه ِمػػْف  صً َمػػْف َتَ،مرػػ
 . 2" ال رصِر 

َََدَفُا  ٍَْ ا َفإ رُا إْف َجَ،َؿ  َُهصَدٍة ِمْمِم رٍ ا هس َسِظ  سَلْ َس َمْ،َ   اإلْخَِص هْف ال َ ْدُرَس ِلَ ْ ِؿ 
ـْ َ ُكػػػْف ذِلػػػَؾ ُم صِف ػػػًص  ِمػػػفَ  ػػػهصَدِة سالَسِظ َْػػػِ  سالرراتِػػػِب اْيػػػِتْ،مصَلهص ِفػػػ  ِرْ ػػػساِف اهلِل َت،ػػػصَل  لَػػػ ُر ال

ُرْ طصفُ   .ِلإلْخَِصا َفإ رصَؾ هْف َ ْخَدَمَؾ ال
 

ـُ اِيصِتَذةِ  .2  اْحِترا

ػػػٌؿ ِلُكػػػؿم َتْدػػػِد ٍرا سذِلػػػَؾ ا ْ  َْ ـْ ه َُػػػ ِتغػػػصَ  اِْجػػػِر ِمػػػَف اهلِل َت،ػػػصَل ا فصلُ،َممػػػصُ  َسَر َػػػُ  اِْ ِ  ػػػصِ ا س
ا َفإفر َمْف ال َ ْحَتِرـُ ُهْيتصذًا ال َ ْيَتِْ ُد ِمْ ُا ِمْمِمّ صً   .سَتْرِي خًص ِلْمِ،ْمـِ

                                                           
 .ا سذكر ف  الحد ث الُه د سالمتمدؽ1915 مح ح ميمـا كتصب اإلمصرةا رقـ 1
 .ا سحير ا2655 جصمُ الترمذيا كتصب ال،مـا رقـ 2
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َُػَس ِفػ  ِمْ ػِؿ ِيػ مِا هْس ُدسَ ػُاا َفَ،َمْ ػِا هْف ال َ َتَك رػَر ِفػ   سُر رمص اْحتصَج الطرصِلُب ِمْممػًص ِمْ ػَد َمػْف 
َُػػَس هْمػػَغُر ِمْ ػػُا ِيػػّ ًصا َفدَػػْد َطمَػػِب ا ػػْف  ػػدٌ لِ،ْمػػـِ َحترػػ  لَػػْس كػػصَف ِممر َِ ـَ  " قَػػصَؿ ُمَجص اَل َ ػػَتَ،مرـُ اْلِ،ْمػػ

 .1" ُمْيَتْحٍ  َساَل ُمْيَتْكِ ٌر 
 

 الِجدُّ ِف  الترَ،مُّـِ  .3

ا َمِمػَؿ هحػُدُكـ إفر اهلَل َت ػصَرَؾ سَت،ػصَل  ُ ِحػبُّ إذ"  مم ػا سيػمـَ  مػم  اهللُ فدد قصَؿ ريسُؿ اهلِل 
ًَ هْف ُ ْتِدَ ُا   .ساإِلْتدصُف َ ْحتصُج إل  الِجدم ساالْجِتهصدِ . 2" َمَم

ـُ إذا هْمَطْ تَػػػُا ُكمرػػػَؾ هْمطػػػصَؾ َ ْ،َ ػػػُا " َسقَػػػْد قػػػصُلسا  ـْ ُ ْ،ِطػػػِا إال  ،ػػػَض " الِ،ْمػػػ َفَكْ ػػػَؼ ِ ْمػػػَف لَػػػ
ِتمصِمِا سَسْقِتِا  َْ َُ ْ !! ا  .ئصً إ رُا َلْف َ ْأُخَذ ِمْ ُا 

ـْ   ا سكػػصَف َ ْ،ُ ػػُه سقَػػْد كػػصَف َطَمَ ػػُ  الِ،ْمػػـِ َ ْرَحمُػػسَف ِمػػْف َمكػػصٍف إلَػػ  َِخػػر َطَم ػػًص ِلْمِ،ْمػػـِ
ُُ ِف هػػص  ػػ ػػٍ  َقْ ػػَؿ هْف ُتَؤيرػػَس الجصِم،ػػصُت الرتِػػ  َ َتَجمر َ ِغ ػػُب َمػػْف َ مَػػِدِه َيػػَ ساٍت َطِس مَػػً ا سِ خصمر

 .3 الُ،َمَمصُ  سالطَُُّب ِمْف ُكؿم َمكصفٍ 
 

 الَ،َمُؿ ِ صلِ،ْمـِ  .4

  َذا ِم صَدٌة سهداٌ  ِلساِجٍبا سَقْد َحذرر  ـَ مر سَيػ اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر مَ  اُ ِ  ُّ اهلل ي حص ا ست،صل  س َ  َس
ـْ َ َ ػَأ الرػِذي } ت،صل   ِمْف َمَدـِ الَ،َمِؿ ِ صلِ،ْمـِ َفدصؿَ   َِتْ َ ػصُه َِ صِتَ ػص َفصْ َيػَمَخ ِمْ هَػصَساْتُؿ َممَػْ ِه

ْ َطصُف َفَكصَف ِمَف اْلَغصِس فَ  4 ُر َْرِض ا َفَأْتَ َ،ُا ال ِْ ْئَ ص َلَرَفْ،َ صُه ِ هَػص َسَلِك رػُا َهْخمَػَد ِإلَػ  ا ُِ َسَلْس 

                                                           
 .ح ح ال خصريا كتصب ال،مـم 1
 .ُ،ب اإل مصف لم  هد  2
هسؿ الجصم،صت ف  ال،صلـ سجػسدا َػ  الجصم،ػصت اإليػَم  ا سقػد م ػ  ممػ  هقػدمهص اآلف هك ػر مػف  3

 .هلؼ ي  ا سكص ت تؤمف لمطَب الت،م ـ المجص  ا ساليكفا سر مص الط،صـ

 .ج،م ص اهلل مف ال،ممص  ال،صمم ف فهس مصلـ لك ا ا يمخ مف ممما يمسك صا هي لـ  ،مؿ  ،مماا  4
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َََساُه   َُ َ ْمهَػْث َذِلػَؾ َم َػُؿ اْلدَػْسـِ ِإْف َتْحِمْؿ َمَمْ ػِا َ ْمهَػْث َهْس َتْتُرْكػُا  َفَمَ ُمُا َكَمَ ِؿ اْلَكْمبِ َساترَ 
َْكرُرسفَ الر  ـْ َ َت  .1 { ِذ َف َكذرُ سا ِ آ صِتَ ص َفصْقُمِص اْلَدَمَص َلَ،مرُه

ـر }  سقصؿ ت،صل  ُمسا الترْسَراَة ُ  ـْ َ ْحِمُمسََػصَمَ ُؿ الرِذ َف ُحمم َْصرًا  َكَم َػِؿ اْلِحَمػصرِ  2 لَػ َ ْحِمػُؿ َهْيػ
} 3. 

َفَتْ ػػػَدِلُؽ  اـَ اْلِدَ صَمػػػِ  َفُ ْمدَػػ  ِفػػػ  ال رػػصرِ ُ َجػػصُ  ِ صلررُجػػػِؿ َ ػػسْ "  مم ػػا سيػػػمـ مػػػم  اهللُ سقػػصَؿ 
َُْؿ ال رصِر َمَمْ اِ  ا5 َفَ ُدسُر َكَمص َ ُدسُر اْلِحَمصُر ِ َرَحصهُ  اِف  ال رصرِ  4 َهْقَتصُ اُ  ُُ َه  :َفَ ُدسُلسفَ  اَفَ ْجَتِم

ْأُ ؾَ  َُ ُف َمص  ََ ـْ  :َقصؿَ  ؟ْ َهصَ ص َمْف اْلُمْ َكرِ َهَلْ َس ُكْ َت َتْأُمُرَ ص ِ صْلَمْ،ُرسِؼ َستَ  ؟َهْي ُف ُكْ ُت ُِمػُرُك
ـْ َمْف اْلُمْ َكِر َسِِت اِ  اِ صْلَمْ،ُرسِؼ َساَل ِِت اِ   . 6 َسَهْ َهصُك

َْْ،ُمهػصا همرػص  ـْ َمػْف الُمَحررمػصِت سَ  َُ َْْ،ُمهػصا سَ ْ هػص ـْ ِ صلساِج صِت سال َ  سالُمراُد ه رُا كصَف َ ْأُمُرَُ
ـْ  ِ  ـُ ِ ذَلْس هَمَرَُ صِت سخصَلَؼ ذِلَؾ َفَ َ ْأَ  ـْ َمْف الَمْكُرَس َُ ُْسُتاُ صلَمْ ُدس صِت سَ هص  7 ِلَؾا سلِك رُا َ 

 .َخْ ٌر ك  رٌ  7

ػػْف َ ْدتَػػِدي  ِػػا ال رػػصُسا ِفر الػػدراؿر َممَػػ  الَخْ ػػِر  سَ ػػْزداُد هْجػػُر ال،صِمػػِؿ ِ ِ،ْمِمػػِا إذا كػػصَف ِممر
 .َكْصِمِماِ  َيَساً  ِ َدْسِلِا هْس ِ ِْْ،ِماِ 

                                                           
 .176ا 175يسرة اِمراؼا ِ    1

ص سلـ  ،ممسا  هص 2  .هي مممَس

 .5يسرة الجم، ا ِ    3
 .تيدط هم،ص   ط ا 4

 .حجر الطصحسف الذي  ر ط  ا: الرح   5

 .3267 مح ح ال خصريا كتصب  د  الخمؽا  صب مْ  ال صرا رقـ 6

 . خير 7
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 ا َفَمْف َحَِْظ َحػِد َث ا ـْ َ ْ،َمػْؿ  ِػاِ سالَ،َمُؿ ِ صلِ،ْمـِ ُ يصِمُد َمَم  الترَ،مُّـِ ا َ ِيػَ اُ  الْيػِتخصَرِة سلَػ
ْف َمِمَؿ ِ اِ  ـْ َ ْ َياُ  سا  ػصِفِ، م َرِحَمُهمػص اهلُل َل ُر ػْ ُخ اإلمػصـِ ال َُ ُُ  ػُف الجػراِح  ا سَقْد قصَؿ َسِك ػ

ََْظ الَحِد َث فصْمَمْؿ ِ اِ إذا هرَ : َت،صَل    .ْدَت هْف َتْح

 

 َتْ ِم ُ  الِ،ْمـِ  .5

ا فَ  ػػْرِم ٍّ َُ ػػذا الترْ ِم ػػُ  هداٌ  ِلساِجػػٍب  َ،ػػْف َمْ ػػِد المرػػِا ْ ػػِف َمْمػػٍرس َهفر ال ر ِػػ ر َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َس
َسَيمرـَ َقصَؿ َ ممُغسا َم م  َسَلْس َِ ً  

1 . 

ػػػػخُ   َِْفا سالترْ ِم ػػػػُ  ُ َريم ا سقػػػػد ق ػػػػؿ الَمْ،ُمسمػػػػصِت ِفػػػػ  الػػػػذم ـَ إْ ْػػػػصُؽ المػػػػصِؿ  :َفَ ِز ػػػػُد الِ،ْمػػػػ
ْ ْصُؽ ال،مـِ َ ِز ُدهُ ْ دُ  َ   .ُمُاا سا 

                                                           
 .3461 صد ث اِ   ص ا رقـمح ح ال خصريا كتصب هح 1
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ُآدابُالمحدث
ا  ثِ دِ الَحػػػ بِ صِلػػػطَ  هص فػػػ  ِدابِ ُ ػػػ،ْ  َ  ؽَ  َ هػػػصا سقػػػد َيػػػ   ِ مرػػػحَ تَ  َ    هفُ ِغػػػ َ  ْ  َ  ِدابٌ  ثِ حػػػدم لممُ 

ََ   ٍ خصمر  آدابٍ  ِ  دُ رر َْ تَ  َ  اُ ا سلك ر دم ا سالجِ ـِ مْ صل،ِ  ِ  ؿِ مَ ا سال،َ َصِ كصإلخْ   :هصمُّ ه

 
َِ  رامػػصةُ مُ  .1 ػػهَ   كػػسفَ  فْ هَ   ـا هيْ ،ِمػػمتر لِ   ِ َم رػػا  رِ َظػػال ر  ضِ َغػػا  ِ سكصً مُ سُيػػ مػػصً مْ مِ  لمت،مػػ ـِ  ًَ َْ

 .فم ف اليم مَ 

 .ـِ مْ ف  ال،ِ  اُ مَ  ْ مِ  كصفَ  فْ إِ  صً  ر ا هس يِ صً  ر مِ مْ  ا مِ   مِ سلَ ف َس هَ مَ   ـُ دِ دْ تَ  .2

  ُ دْ ا سالَ ػػػبُ  ُّػػػطَ ا سالتر الم ػػػصسِ  فُ ْيػػػا سحُ ةُ هػػػصرَ الطر  ثُ ْ ػػػف حَ ا ِمػػػالحػػػد ثِ  سِ ِمػػػتَػػػسِق ُر َمجْ  .3
ػ  ِ  َ مِ ْيػصلتر  ِ  ِِ لْ اإلِ  فُ ْيػا سحُ ـَ مم ػا سيػمر  مػم  اهللُ  ممػ  ال  ػ م  َةُ سالمر ِِ ِِ   ػصؿُ قْ ا ساإلِ دػصِ 

ُُ  ْ ا ستَ َبِ مم  الطُّ  َُ ا سمَ ر سِ دْ التر  بِ  يصلِ هَ  س   .لؾَ ذَ  ؿَ صكَ ص 

ـْ ستَ  .4 ا سَتْسِجْ ُهُه ـْ ْ ُر َمَمْ ِه ا سالمر ـُ َطَمَ ِ  الِ،ْمـِ   .ـْ هُ مُ  ْ مِ ،ْ ِإْكَرا

 دَ َجػإذا سَ  ثِ دم َحػممػ  المُ  ؿْ ا َ ػ ٌ َ ػ ر ،َ مُ  ف  ِيػ ؾَ ذلِ ِلػ َس  ْ ا سلَػطَ مَػالغَ  صؼَ   َخػتَ مَ  دُ دصمُ التر   .5
 .دَ صمَ دَ تَ  َ  فْ هَ  هُ ؤُ طَ خَ  رُ  ُ كْ  َ  هَ دَ  َ  اُ  ر هَ 

 

 ِداب المحدث

 هَم   الت،م ـ ل تدد ـ اِس  الْ صئؿ التدصمد
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ِديِثُوأداؤ هُ  ُالح  مُّؿ  ُت ح 
ـَ  سذِلػَؾ ِلتَػْذِك ِر " الترَحمُّػُؿ ساِداُ  " هْطَمَؽ ُمَممصُ  الَحِد ِث َممَػ  َتَ،مُّػـِ الَحػِد ِث سَتْ،ِم ِمػِا اْيػ

هػػص إلَػػ  َمَمْ ػػِا هْف ُ َؤدم َ  الُمَ،ممػػـِ سالطرصِلػػِب  ِػػأفر ِرساَ ػػَ  الَحػػِد ِث همصَ ػػٌ  َ َتَحمرُمهػػص الطرصِلػػُب سَ ِجػػبُ 
َُسَ  َُسَ : َمْف َ ْيَتِحدُّهصا فصلترَحمُُّؿ   .الترْ،ِم ـُ : الترَ،مُّـُا ساِداُ  

ِديثُِ:ُأوَّالًُ ُالح  مُّؿ  ُت ح 
مُّؿُِ .1  ش ْرط ُالتَّح 

ََُس  َُْرٌط ساِحٌد  ِْْظ الَحِد ِث هْس فَ : الترْمِ  ُز سَُسَ ِلمترَحمُِّؿ   .ْهِماِ الُدْدَرُة َمَم  ِح

ُُ ِيػِ  فا سِق ػَؿ َيْ ػُر ذِلػؾا  سِلْمُ،َممصِ  ِراٌ  ِفػ  ِيػفم الترْمِ  ػِزا َفِد ػَؿ َخْمػُس ِيػِ  فا سِق ػَؿ َيػْ 
ػػٍؿ إلَػػ  َِخػػرَ  ػػِح ُح هفر ذِلػػَؾ َ ْخَتِمػػُؼ ِمػػْف ِطْْ ا سلِكػػفر الغصِلػػَب ِفػػ  اِْطْػػصِؿ الترْمِ  ػػُز ِفػػ  سالمر

ُِ قَػػصَؿ َػػذا الػػررْهِي َحػػِد ُث  ِيػػفم الخصِمَيػػِ ا سَلَ،ػػؿر َدِل ػػؿَ  ِ  ػػ ال ر ِػػ م  َمَدْمػػُت ِمػػفَ " َمْحُمػػسِد ْ ػػِف الرر
َهص ِف  َسْجِه  ً  َمجر  . 2 َسَهَ ص اْ ُف َخْمِس ِيِ  فَ  1 َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َمجر

َُ الطمُْْؿ ُدسَف الَخصِمَيِ  ِقْ ؿَ    .ي ر مد سؿَحَ َر ُفٌَفا ِف يمصما : َفإْف َيِم

 :ا سََُس ِقْيمصف3سِمْف َلساِزـِ الترْمِ  ِز الترَ دُُّظ 

ِف هْ  صَ  َيمصِع الَحِد ثِ  - ه َْ ا ِ أْف ال َ ُكسَف الرراِسي  صِئمًصا هْس ُصِرَد الذم  .الترَ دُُّظ الِحيم ُّ

ا فَػَ ْْ  - ب َْْهػـِ ا ِ أْف ال َ ُكسَف الرراِسي َ ِ، َؼ ال ـُ الَكػَـَ َممَػ  َيْ ػِر َسْجِهػِا الترَ دُُّظ الَمْ،َ ِسيُّ َه
ِح ِحا سمص ُصَ َا ذِلؾ  .المر

                                                           
س  تس أ  صتجصه الطْؿ مدام   لا مم  اهلل مم ا سيمـرش ال     1  .ُ ئص  ي را مف المص  مف فما َس

 .77مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا رقـ  2

تذكر كتب ممـس الحد ث مػصدة ال دظػ  م ػد الكػَـ ممػ  ُػرسط اِدا ا سلكػف م ػد التمحػ ص  ت ػ ف  3
 .يصل ص ه هص مف ُرط التحمؿ
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َحمُِّؿ اإلْيَـُ سال الُ ُمسُغ سال َيْ ُرَُمصا ساليرَ ُب ِف  ذِلػَؾ هفر الَكػِذَب هْس  َِ َتَرُط ِف  التر ُْ سال ُ 
ػػُؿ فَػػ ػػص الترَحمُّ ساَ ػػِ  إ رمػػص َ ُكس ػػصِف ِمْ ػػَد اِداِ ا همر ُمُهمػػص الَخَطػػَأ ِفػػ  الرم ـَ سالكػػصِفَر َتَحمُّ إفر الُمْيػػِم

ـر َحدرَث ِ ِا َ ْ،َد إْيَِمِا َقِ ْم صُه ِمْ اُ َيسا ٌ  َُ كصِفٌر َحِد  ًص ُ   .ا َفَمْس َيِم
 

ِديثُِ .2 مُِّؿُالح  ؽ ُت ح   ط ر 

ِمِا َ مصِف ُطُرؽٍ   :َ  ِلَتَمدم  الَحِد ِث سَتَحمُّ

 
ُسَّماعُ ال:ُاأل ول ى 

ُُ : سَُسَ  ْ ُخ الَحِد َث سالطرصِلُب َ ْيَم ُر  .هْف َ ْرِسَي ال

 َُ ِْْظػػػِا هْس ِمػػػْف ِكتص ِػػػِاا َكمػػػص َ ْيػػػَتِسي هْف َ ْيػػػَم ػػػْ ُخ ِمػػػْف ِح ُر سَ ْيػػػَتِسي ِفػػػ  ذِلػػػَؾ هْف َ ػػػْرِسَي ال
ِئ ِيػ ر  ػَ  الطرِر دَػُ  الرر ََْظُا هْس َ ْكتَُ ػُاا سَِ َكػَذا َرَسى الطرصِلُب الَحِد َث َفَ ْح ُ  ِلِرساَ ػِ  الَحػِد ِثا َس

حصَ ُ  هْكَ َر اِحصِد ثِ    .المر

 ال،رض

 اإلجصزة

 الم صسل 

 المكصت  

 اإلمَـ

 السم  

 السجصدة

 اليمصع

 رؽػالط
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ُالع ْرض ُ:ُالثَّاِني ةُ 

ُُ : سَُسَ  ْ ُخ َ ْيَم ُر  .هْف َ ْدَره الطرصِلُب الَحِد َث سال

ِْْظػػػِا هْس ِكتػػػصٍبا فَػػػإْف هقَػػػررُه كػػػصَف ذِلػػػَؾ  سَ ْيػػػَتِسي ِفػػػ  ذِلػػػَؾ هْف َ ْدػػػَره الطرصِلػػػُب ِمػػػْف ِح
ُرْ خِ َتحَ  ًَ ِلْمَحِد ِث َمْف ال  .مُّ

: ـَ مر سَيػ اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػْ ِف َ ْ،َمَ َ  ِحػ َف قػصَؿ ِلم ر ِػ م  صـِ مَ سِمْف هْمِ َمِ  ذِلَؾ َحِد ُث  ِ  
ػدمٌد َمَمْ ػَؾ ِفػ  اْلَمْيػَأَل ِ  َُ ِْْيػؾَ  اِإ م  َيصِئُمَؾ َفُم ََ َتِجػْد َممَػ ر ِفػ  َ  ػص َ ػَدا َيػْؿ مَ : َفدَػصؿَ  ا1 فَػ مر

ـر َ َ،ػـْ  :َفدَػصؿَ  اَفَدصَؿ َهْيَأُلَؾ ِ َر مَؾ َسَربم َمْف َقْ َمَؾ َهالمرُا َهْرَيَمَؾ ِإلَػ  ال رػصِس ُكممِهػـْ  اَلؾَ  "  2المرهُػ
ـر َيأَلُا َمِف المرَِة سالمم صـِ سالزركصِةا سال ر ِػ ُّ  : َقْسِلػاِ  ال َ ِز ػُد َممَػ  ـَ مر سَيػ اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػُ 

 .َ َ،ـْ 

ػػِؿ الَحػػِد ِثا  ليرػمصُع سالَ،ػػرُض سا  َُمػػص هْفَ ػُؿ الطُّػػُرِؽ ِلَتَحمُّ َطِر َدتػػصِف َمْدُ سَلتػصِفا َ ػػْؿ 
َح َ ْ،ُ ُهـ الَ،ْرَض  َح َكِ  ُرسَف اليرمصَعا سَرجر  .سقد َرجر

ا فإ ػػػا ال  سجػػػد  ،ػػػد سالػػػرراِجُح هفر اليرػػػمصَع سالَ،ػػػْرَض ِفػػػ  َمْرَتَ ػػػٍ  ساِحػػػَدٍة ِمػػػَف الدُػػػسرةِ 
 .التدق ؽ مص  رجح إحداَمص مم  اِخرى

 

ل ةُ :ُالثَّاِلث ةُ   ُالم ناو 

ْ ئًص ِمْف َحِد ِ ِا َمْكُتس صً : سَِ َ  َُ ْ ُخ الطرصِلَب  ُر  .هْف ُ ْ،ِطَ  ال

 .ا ْ مِ  اُ ،َ مَ يْ ا هس  َ مم اِ  هُ هَ رَ دْ  َ  هفْ  سفَ دُ  هيْ 

                                                           
 .هي ال تغ ب 1

 .63مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا رقـ  2
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ُرْ َخ ال ُ ْ،ِط  ْ ئًص ِمػْف َحِد  ِػِا َمْكُتس ػًص إالر هْف َ ُكػسَف قَػْد َكَتَ ػُا  سِمَف الَمْ،ُمسـِ هفر ال َُ الطرصِلَب 
ِتاِ  ِْْيِاا هْس راَجَ،ُا ساْطَمأفر إَل  ِمحر  َ ِ. 

ػَ  س  ْ ػَد ُجْمهُػسِر الُ،َممػصِ ا سالُم صَسَلُ  الَمْدُرسَ ُ  ِ صإلجػصَزِة َطِر دَػٌ  َمْدُ سلَػٌ  ِلمترَحمُّػِؿ مِ  َِ
َِْرَدةِ هْقَسى ِمَف اإل  .جصَزِة الُمْ 

َِم ِر اليرِر رِ  ِكَتصً ص َسَقصَؿ  َحِد ثُ سَدِل ُمهص  ال رِ  م َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َحْ ُث َكَتَب ِِ
ػص َ مَػَ  َذِلػَؾ اْلَمَكػصفِ  ـْ  ِػَأْمِر َرَهُه َممَػ  ال رػصِس َسهَ قَػ اَل َتْدَرْهُه َحتر  َتْ ُمَ  َمَكصَف َكَذا َسَكَذا َفَممر ْخَ ػَرَُ

 . 1 ال رِ  م َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ 

  َ َِ ـْ َتْدَتِرْف ِ صإلَجصَزِة َفِْ هص ِخٌَؼا سالرراِجُح ه رهص َمْدُ سَلٌ ا َ ْؿ  سهمرص الُم صَسَلُ  الرِت  َل
ـٌ َسَمَؿ إَل  الطرصِلِب ال َ ُجسُز َلُا هْقَسى ِمْف الُمكصَتَ ِ  ِ َ إجصَزٍة َكمص َيَ ْأِت ا سََُس هْ  ًص ِممْ 

ٍ  ِمْ َد الحصَجِ  إَلْ اِ   .َكْتُمُا سِ خصمر
 

ُاإلجاز ةُ :ُالرَّاِبع ةُ 

ساَ  ِ  َ  اإلْذُف ِ صلرم  .سَِ

ْ ُخ ِلمطرصِلبِ  ُر ا ُدسَف هْف : َكأْف َ ُدسَؿ ال هَجْزُت َلَؾ هْف َتْرِسَي َم مػ  َمػِح َح الُ خػصِريم
ُر ْ  ِْْيِاا َ ْدَره ال ْ ُخ ال ُّْيَخَ  ِ َ  ُر َُ ال ُرْ ِخا سُدسَف هْف ُ راِج ُخ َمَم  الطرصِلِب هْس الطرصِلُب َمَم  ال

ْ ِخ ُكمرمص جصَ ُه طصِلٌب هْف َ ْدػَرَه  ُر ساليرَ ُب ِف  ُلُجسِ  الُ،َممصِ  إَل  اإلجصَزِة ه رُا َ ْمُ،ُب َمَم  ال
ػػػْ ُخ ُ ْ،ِطػػػ  اإلجػػػصَزَة َمَمْ ػػػِا الِكتػػػصَبا هس َ ْيػػػَمَ،ُا  ُر َُ لَػػػُا ُ ْيػػػَخَتُاا َفأْمػػػَ َح ال ِمْ ػػػُاا هس ُ راِجػػػ

ِ اِ  َر ٌَْؿ ِلذِلَؾ ِمْف ُط ََُس ه ساَ ِ  ِلَمْف   .ِ صلرم

ػػِؿ  ػػْخٍص ُمَ،ػػ رٍفا ِ ِرَساَ ػػِ  ِكتػػصٍب ُمَ،ػػ رٍفا َطِر دَػػٌ  َمْدُ سلَػػٌ  ِلَتَحمُّ َُ سالُجْمهُػػسُر َممَػػ  هفر اإلجػػصَزَة ِل
ْ ُخ هْس راَجَ،هصالَحدِ  ُر َحً  َمَم  ُ َيٍخ ُهْخَرى َكَتَ هص ال َُْرِط هْف َتُكسَف ال ُّْيَخُ  ُمَمحر  . ِثا ِ 

                                                           
 .مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا  صب مص  ذكر ف  الم صسل  1
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ػػ ِ  ؿُ َ ػػدْ هػػص تُ ِس ر  َِ  ِ لَػػصسَ  َ المُ  دَ ْ،ػػهص  َ تُ ،ْ َ ػػسَ  طٍ رْ َُ ػػ سفِ دُ  ِػػ ؿُ َ ػػدْ تُ   َ لَػػصسَ  َ المُ  فر ا  ممػػ   طٍ رْ َُ
 .حِ اجِ الرر 
 

ِصيَّةُ كات ب ةُ المُ :ُوالسَّاِدس ةُ ُالخاِمس ةُ   ُ،ُوالو 

ْ ئًص ِمْف َحِد ِ اِ : سالُمكصَتَ  ُ  َُ ْ ُخ إَل  الطرصِلِب  ُر  .هي ف  ح صتا .هْف ُ ْرِيَؿ ال

َِْرهِ : سالَسِم ر ُ  ْ ُخ إَل  الطرصِلِب ِ َ ْ،ِض ُكتُِ ِا ِمْ َد َمْسِتِا هْس َي ُر  .هْف ُ سِمَ  ال

 .َمْ،ُتُهمص َمَ،صً َفجَ  مصهُ  َ  ْ  َ  ؽَ رْ ال فَ  اُ  ر س هَ دُ  ْ س َ 

ػْ ِخ سِتْمِمْ ػِذِها  ُر ػَرٌةا فَػَ َسَيػصَطَ  َ ػْ َف ال ُِ ػِ َهصِف الُمَ صَسلَػَ ا َلِكػفر الُمَ صَسلَػَ  ُمَ ص ُْ سََُمص ُت
َرَتْ فِ  ُِ  .َسَهمرص الُمَكصَتَ ُ  سالَسِم رُ  َفُهَمص َيْ ُر ُمَ ص

ِ  ال ُّْيػَخِ ا  سَلتَػصفِ ِ صإلجػصَزِة َفُهمػص َمْد ُ  َمْدػُرسَ َت فِ  فَػإْف كصَ تػص ػْرِط التر َ ُّػِت ِمػْف ِمػحر َُ  ِ
ػَ َ  هْف  ُْ ػْ ِخِا ِ َحْ ػُث ال َ ْمتَػِ ُس َمَمْ ػِاا َخ َُ إمرص ِ َ ْدػِؿ ال مدَػِ  َلهػصا هْس هْف َ ْ،ػِرَؼ الطرصِلػُب َخػطر 

 .َهْ َ صَ  َ ْدِمهص َ ُكسَف َقْد َجَرى َتْغِ  ٌر ِف  ال ُّْيَخ ِ 

ْف كصَ َتص ُرْرِط اليرصِ ِؽا فصلرراِجُح هفر ِمْ َد الُجْمهُ مص َمْدُ سَلتصِف ِ ُدسِف إجصَزٍة َفهُ  سا  سِر ِ صل
ا َكمص َيَ َؽ ِذْكُرُه ِف  الُم صَسَل ِ  َُْرطًص ِلَ ْدِؿ الِ،ْمـِ  .اإلجصَزَة َلْ َيْت 

 

ُاإلْعالُـ :ُةُ عُ بُِالسَّا

ْ ِخ ِلمطرصِلِب هفر َذا الحَ : سَُسَ  ُر  .ِد َث هْس الِكتصَب ِمْف ِرَساَ ِتِا َمْف ُفَفٍ إْمَـُ ال

ـَ الطرصِلػػُب هفر  ُُ َقُ سَلهػػصا َفدَػػْد َمِمػػ سالػػرراِجُح هفر َػػِذِه الطرِر دَػػَ  َمْدُ سلَػػٌ  هْ  ػػًصا سال ُ سَجػػُد مػػص َ ْمَ ػػ
ْ ِخِاا َفِممصذا ال َ ْرِس ِا َمْ اُ  َُ  .َذا الَحِد َث هْس الِكتصَب ِمْف ِرَساَ ِ  
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ُالِوجاد ةُ :ُلثَّاِمن ةُ ا 

َُْخٍص ُمَ، رفٍ : سَِ َ  ْ ئًص ِمَف الَحِد ِث ِ َخطم  َُ  .هْف َ ِجَد الطرصِلُب 

ـٌ   َُْرِط التر َ ُّػِت ِمػَف الَخػطما ساليرػَ ُب ِفػ  ذِلػَؾ ه رػُا ِمْمػ سالرراِجُح ه رهص َطِر َدٌ  َمْدُ سَلٌ  ِ 
 .ْ ِم ُغاِ َسَمَم ص َ ِجُب َمَمْ  ص الَ،َمُؿ ِ ِا ستَ 

ا دٍ  َ َيػهص  ِ  َ سِ رْ  َ  فْ هَ  سفَ دُ  سيم  َ ال ر  الحد ثِ  رِ صدِ مَ ف  مَ   صهُ دْ جَ  مص سَ  ذُ خُ أْ  َ  اآلفَ  حفُ س َ 
ا ِمػػػف َمْمػػػِر  سلِك رهػػػص  صِ تَػػػٌ  ِ َك ْػػػَرِة ُ َيػػػِخهص التػػػ  َتْزَخػػػُر  هػػػص ُدسُر الَمْخُطسطػػػصِت فػػػ  ال،ػػػصَلـِ

 هس تػصِ ِ، ٍّ  ِمػْف َهَحػٍد اآلَف هْف  دػسَؿ َسَجػْدُت ِ َخػطم َمػحصِ  ٍّ  ُمَؤلمِْْ هص إل  َمْمِرَ صا فػَ ُ ْدَ ػؿُ 
 ـَ مر سَيػ مم ػاِ  مػم  اهللُ  ال  ػ ُ  رَ ذر َحػ دْ ا سقَػاِ سا  ِػ،ُ مِ ا سال َيػدسفَ ص ِ اليرػ ممػص ُ ال،ُ  اُ ْفػرِ ،ْ ـ  َ تص ص لَ كِ 
ََُرْ ػػَرَة َمػػْف َرُيػػسِؿ المرػػِا َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػاِ ا فف ذلػػؾَ ِمػػ َسَيػػمرـَ َه رػػُا قَػػصَؿ َيػػَ ُكسُف ِفػػ   َ،ػػْف َه ِػػ  

ـْ  َُ ـْ َساِ  رص ـْ َفِإ رصُك ـْ َساَل َِ صُؤُك ـْ َتْيَمُ،سا َهْ ُت ـْ َمص َل  .1 ِِخِر ُهمرِت  ُهَ صٌس ُ َحدمُ سَ ُك
 

ْنياْلفاظ ُاأُل ع  ُالم ع ب ر ةُ 

ػػػػؿِ  ْلْػػػػصظٌ اِ ََِداِ  "   ا سُتَيػػػػمر ُمَتَ،ػػػػدمَدةٌ  الُمَ، مػػػػَرُة َمػػػػف طُػػػػُرِؽ الترَحمُّ سقَػػػػْد اْيػػػػَتَدرر  " 2َهْلَْػػػػصَظ ا
ْْػػػٍظ هْس هْلْػػػصٍظ ُمَ، رَ ػػػٍ  ِلُكػػػؿم َطِر دَػػػٍ  ِمػػػْف طُػػػُرِؽ  اْمػػػِطَُح ُمَممػػػصِ  الَحػػػِد ِث َممَػػػ  الترْ،ِ  ػػػِر ِ َم

ػػُرسٍطا ه ُُ ػػِؿ َمْدُ سلَػػً   ِػػَ  ـَ إذا كصَ ػػْت َطِر دَػػُ  الترَحمُّ ػػِؿا سذِلػػَؾ ِلَكػػْ  َ ْ،مَػػ ـْ ه رهػػص َمْدُ سلَػػٌ  الترَحمُّ
ػػِؿ َ مصِ َ ػػٌ ا َفَكْ ػػػَؼ َ ْ َ ِغػػ  هْف َ ػػػْرِسَي الػػرراِسي مػػػص  ػػُرسٍطا سقَػػْد َيػػػَ َؽ َمَ، ػػص هفر طُػػػُرَؽ الترَحمُّ ُُ  ِ

َمُا ِ هِذِه الطُُّرِؽ؟  َتَحمر

مُّؿُِ ُأْلفاظ ُاألداءُُِط ِريق ة ُالتَّح 

                                                           
 .6مح ح ميمـا المددم ا رقـ  1
كصف    غ  مف ح ث التدي ـ هف تأت  َذه اِلْصظ ف  اِدا ا سلك    س ،تهص َ ص لتكسف قر    مف  2

 .طرؽ التحمؿ
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 َيِمْ،ُتا َحدر َ صا َحدر َِ   اليرمصعُ 

 هْخَ َر صا َقَرْهُت َمَم  ُفَفٍ  الَ،ْرُض 

 هْ َ أ صا  صَسَلِ   ُفَفٌ  الُم صَسَل ُ 

 هْ َ أ صا هجصَزِ   ُفَفٌ  اإلجصَزةُ 

 َكَتَب إَل ر ُفٌَفا هْخَ َرِ   ِكتصَ  ً  الُمكصَتَ  ُ 

 هْمَمَمِ   ُفَفٌ  اإلْمَـُ 

 هْسَم  إَل ر ُفَفٌ  الَسِم ر ُ 

 طم ُفَفٍ َسَجْدُت ِ خَ  الِسجصَدةُ 

ُاختصارُألفاظُاألداء

 :لك رة تكرار هلْصظ اِدا  ف  اِيص  د اختمر المحد سف َذه اِلْصظ َكذا

ص  ، هـ إل : حد  صا تختمر إل  -  . ص:   صا ساختمَر

ص  ، هـ إل : هخ ر صا تختمر إل  -  .ه ص:  صا ساختمَر

 

 

ُ

ِديثُِ:ُثاِنياًُ ُأداء ُالح 



 

 

43 

َُسَ   .اُ َتْ ِم غُ : هداُ  الَحِد ِث 

ُُُرسُط الرراِسي َحتر  َ ُكسَف هداُؤُه ِلْمَحِد ِث َمْدُ ساًل؟   َ َِ  َفمص 

َُػَس الُمحصَفَظػُ  َممَػ  الَحػِد ِث َكمػػص  َيػَ َؽ هْف َذَكْر ػص هفر الهَػَدَؼ ِمػْف ُممُػسـِ الَحػػِد ِث 
َسَجػُدسا ه رهػص َتْ َحِمػُر ِفػ  ََُس ُدسَف َتْغِ  ٍرا سَقْد َ َظػَر الُ،َممػصُ  إلَػ  هْيػ صِب َتْغِ  ػِر الَحػِد ِث فَ 

َُمص  .الَكِذُبا سالَخَطأُ : َيَ َ ْ ِف 

ُُُّرسطِ  َُ ُمَممصُ  الَحِد ِث ِف  الرراِسي َمْجُمسَمَتْ ِف ِمَف ال  :سِلذِلَؾ َفَدْد َسَ 

َُػػػَس الَكػػػِذُبا ِ َحْ ػػػُث إذا تَػػػَسفرَرْت َػػػِذهِ  َؿ س ُِسلَػػػ  ُت،ػػػصِلُج اليرػػػَ َب اِسر  الَمْجُمسَمػػػُ  ا
ـْ َ ْكػػِذْب ِفػػ  الَحػػِد ِثا سُيػػمم  ػػُرسُط ِفػػ  الػػرراِسي َفإ ر ػػص َ ْطَمػػِئفُّ إلَػػ  هفر الػػرراِسي لَػػ ُُّ َ ْت َػػِذِه ال

ُُُّرسطُ   .الَ،داَل ِ  ُُُرسطَ : ال

َُػػػَس الَخَطػػػُأا ِ َحْ ػػػُث إذا تَػػػَسفرَرْت َػػػِذِه  سالَمْجُمسَمػػػُ  ال رصِ َ ػػػُ  ُت،ػػػصِلُج اليرػػػَ َب ال رػػػصِ   س
ػػرُ  ُُّ َ ْت َػػِذِه  َ ْطَمػػِئفُّ إلَػػ  هفر الػػرراِسيسُط ِفػػ  الػػرراِسي َفإ ر ػػص ال ـْ ُ ْخِطػػْ  ِفػػ  الَحػػِد ِثا سُيػػمم لَػػ

ْ طِ  ُُُرسُط ال ر ُُُّرسُط   . ال
 

وط ُالع دال ةُِ ُش ر 

ػػػػُرسُط الرتِػػػػ  إذا اْجَتَمَ،ػػػػْت َمَ َ،ػػػػْت مػػػػصِحَ هص ِمػػػػَف الَكػػػػِذِب فػػػػ  الَحػػػػِد ِث ال رَ ػػػػِسيم  ُُّ ػػػػَ  ال . سَِ
ُُُرسٍط سَِ َ   :سِلْمَ،داَلِ  ِمدرُة 
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ـُ إْيَِمِا َمَم  الَكِذِب ِف  الَحِد ِث ال رَ ِسيم  .1 فر َيْ َر الُمْيِمـِ ُر رمص َحَمَمُا َمَد  .اإلْيَـُا ِِ

ِغ َر ال ُ ْدِرُؾ َمخصِطَر الَكِذِب ِف  الَحِد ِث ال ر  .2 فر المر  .َ ِسيم الُ ُمسُغا ِِ

فر َيْ ػػَر ال،صِقػػِؿ ال َ ِ،ػػ  مػػص َ دُػػسُؿا سال ُ دَػػدمُر َمخػػصِطَر الَكػػِذِب ِفػػ  الَحػػِد ِث  .3 الَ،ْدػػُؿا ِِ
 .ال رَ ِسيم 

ا سالرِذي َ َتَجررُه َممَػ  الَك ػصِئِر ُر رمػص َتَجػررَه َممَػ  الَكػِذِب 1اْجِت صُب الَك صِئِر : سَِ َ الترْدَسىا  .4
 .َ ِسيم ِف  الَحِد ِث ال ر 

ػَ  َتْخَتِمػُؼ ِمػْف َمْمػٍر : الُمُرسَ ُةا سَِ َ  .5 ا سَِ ـُ ِ صل،صداِت الرِت  ال ُتخصِلُؼ اإلْيَـَ االْلِتزا
إَل  َمْمٍرا سِمْف ِ  َئػٍ  إلَػ  ُهْخػَرىا ساليرػَ ُب ِفػ  ذِلػَؾ هفر الرػِذي ال َ ْمتَػِزـُ ِ صل،ػصداِت ال 

فر َ ْيػػػَتِح  ِمػػػَف ال رػػػصِسا سالرػػػِذي ال َ ْيػػػ َتِح  ِمػػػَف ال رػػػصِس ُر رمػػػص َتَجػػػرره َممَػػػ  الَكػػػِذِبا ِِ
قَػصَؿ ال ر ِػ ُّ َمػمر  اإلْ يصَف َ ْرَتِدُع َمْف الَحراـِ َخْسفًص ِمَف اهلِل سَح صً  ِمػَف ال رػصِسا سِلػذِلَؾ 

                                                           
ذا  ُمؿ مص ف ا حػد مػف الحػدسدا هس مػص ذكػره : ،ر ؼ الك  رة الراجح ف  ت 1 كؿ مص ف ا سم د ُد دا َس

مراح  ه ا مف الك صئر هس المس دصتا س ُمؿ مص سرد ف ا سم د  ،ذاب هلػ ـ  مم  اهلل مم ا سيمـال    
هس ُد د هس مظ ـ هس ف ا ل،ف هس مص ُص ا ذلؾا س ُػمؿ اإلمػرار ممػ  المػغ رةا فػإف اإلمػرار ممػ  

 .المغ رة ك  رة

 شروطُالعدالة

 اإلسالـ البموغ العقؿ التقوى المروءة
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ـِ ال ُُّ ػسرِة ا ََ ػص َهْدَرَؾ ال رػصُس ِمػْف َكػ ُسلَػ  المرُا َمَمْ ِا َسَيػمرـَ ِإفر ِممر ِْ ُْ ـْ َتْيػَتْحِ  َفصْمػَ  ِإَذا لَػ
ْئتَ  ُِ  .1 َمص 

اْمتػػصُدسا َممَػػ   ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػسِمػػْف هْمِ مَػػِ  ذِلػػَؾ هفر الرمجػػصَؿ ِفػػ  َمْمػػِر ال ر ِػػ م 
ـْ َ ِرْد ِفػ  ذِلػَؾ هْمػٌر سال َ ْهػٌ ا َفكصَ ػْت مػصَدًة ال ُتخػصِلُؼ اإل ا َفِمػَف َتْغِطَ ِ  ُرُؤسِيِهـا سَل ْيػَـَ

ا فَػػَ ُ َ،ػػدُّ  ـْ ػػَؼ ُرُؤسِيػػِه ُْ ػػص اآلَف َفدَػػْد اْمتػػصَد الرمجػػصُؿ َك الُمػػُرسَ ِة هْف ُ َغطمػػَ  الررُجػػُؿ َرْهَيػػُاا همر
ُؼ الررْهِس فصِقدًا ِلْمُمُرسَ ةِ  ُِ  .كص

ُُُّرسُط الَخْمَيُ  َفصلرراِسي َُْرٌط ساحِ : َفإذا اْجَتَمَ،ْت ال ْف ُفِدَد   .ٌد َفُهَس َيْ ُر َمْدؿٍ َمْدٌؿا سا 

ا سالَمْجُ ػػسِفا سفصِقػػِد الُمػػُرسَ ِةا  ػػِ  م سِ  ػػصً  َممَػػ  ذِلػػَؾ َفإ رػػُا ال تُْدَ ػػُؿ ِرساَ ػػُ  الكػػصِفِرا سالمر
ِ  َتْسَ تِػػِاا سال ُتسَجػػُد  سالْصِيػِؽ إالر إذا تػػصَب سَمَ ػْت ُمػػدرٌة كصِفَ ػٌ  َممَػػ  َتْسَ تِػػِا ِلَ َتأكرػَد ِمػػْف ِمػحر

ػػْخٍص إلَػػ  َِخػػرا سِمػػْف حػػصٍؿ  ُمػػدرةٌ  َُ ُمَ، رَ ػػٌ  ِلػػذِلَؾا َفهػػذا َ ْخَتِمػػُؼ ِمػػْف َذْ ػػٍب إلَػػ  َذْ ػػٍب سِمػػْف 
 .إَل  حصؿٍ 

 

 ِرساَ ُ  الترصِئِب ِمَف الَكِذِب ِف  الَحِد ثِ 

ْف ا َفهذا ال َ ْدَ ُؿ لَ ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ همرص الْصِيُؽ ِ صلَكِذِب َمَم  الررُيسِؿ   ُا َحِد  ًص سا 
َُػَس  ػذا  َ َ  هْف َ ُ،سَد إَل  ذِلَؾ َمػررًة ُهْخػَرىا َس ُْ ا َخ تصَبا سذِلَؾ اْحِت صطًص ِلْمَحِد ِث ال رَ ِسيم
ْف تػصَبا فَػإْف كػصَف مػصِدقًص ُقِ مَػْت َتْسَ تُػُا ِمْ ػَد اهلِل  الذرْ ُب الَسِح ُد الرِذي ال ُ ْدَ ُؿ َحِد  ُػُا سا 

 .  الدُّْ  ص َفَ َ ْدَ ُؿ َلُا َحِد  ًص هِ داً َت،صَل ا همرص فِ 
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 ِرساَ ُ  الُمْ َتِدع

َُسَ  َِ َ : الُمْ َتِدُع   .1ُكؿُّ َجِد ٍد ُمخصِلٍؼ ِلإلْيَـِ : مصِحُب الِ ْدَمِ ا سالِ ْدَمُ  اْمِطَحًص 

ـُ إَل  ِقْيَمِ فِ  َمٌ  داِئمًصا سَلِك رهص َتْ َدِي  : سالِ ْدَمُ  اْمِطَحًص ُمَحرر

 .َـِ يْ اإلِ  فْ ص مِ  ر ،ِ طْ قَ  ؼُ صلِ خَ ص  ُ مَ  صدُ دَ تِ امْ   َ سَِ : ْمَرةٌ ِ ْدَمٌ  ُمكَ 

ـَ ُمَحررٌؼ هْس  صِقٌص   .َكَمْف اْمَتَدَد هفر الُدْرَِف الَكِر 

َْيمَد ٌ   .ةٍ رَ ْم كَ مُ  رِ  ْ يَ   ٍ مَ دْ  ِ  ؿُّ كُ   َ سَِ : سِ ْدَمٌ  ُم

ـْ َ ،َض َكَمْف َيبر  حصَ َ  الذ َف َل  .َ َتَساَتْر ال رصُّ ِ َمْدِحِهـْ المر

ِْْم ؿٌ   : سهمرص ِرساَ ُ  الُمْ َتِدِع َفِْ هص َت

 .َفأمرص الكصِفُر ِ ِ ْدَمِتِا َفَ تُْدَ ُؿ ِرساَ ُتاُ  -

 :سهمرص الْصِيُؽ ِ ِ ْدَمِتِا َفِْ  ِرَساَ ِتِا هْقَساؿٌ  -

  ِؽٌ صيِ فَ  اُ  ر ا َِِ صً دَ مَ طْ مُ  اُ تُ ا َ سَ رِ  دُّ رَ تُ : ؿَ  ْ ق. 

  ِاِ تِ مَ دْ  ِ   دِ  ِ أْ تَ لِ  بَ ذِ الكَ  ؿُ حِ تَ يْ ف  َ كُ ـ  َ ا إذا لَ تُ سا َ رِ  ؿُ  َ دْ تُ :  ؿَ سق. 

  ِاِ تِ مَ دْ إل   ِ   ً  َ امِ دَ  فْ كُ إذا لـ  َ  اُ تُ سا َ رِ  ؿُ  َ دْ تُ :  ؿَ سق. 

                                                           
: َذا َس رهي جمهسر ال،ممص  قد مص سحد  صا فكؿ مف سمػؼ ُػ ئص  أ ػا  دمػ  ف،م ػا هف    ػت همػر ف 1

ه ػا مخػصلؼ لإليػَـا هي لمدػِرف : ا سال ػص  مم  اهلل مم ا سيمـاِسؿ ه ا جد دا هي حدث  ،د ال    
دمػػػ  محرمػػػ ا سلػػػذلؾ قيػػػـ الجمهػػػسر الجد ػػػد إلػػػ  هقيػػػصـ فم هػػػص الساجػػػب هس اليػػػ  ا فمػػػ س كػػػؿ جد ػػػد  

ا ظػر فػ  َػذا كتػػصب . سالم ػدسب سالم ػصح سالمكػرسه سالحػراـا سذلػؾ  حيػب مسافدتػا هس مخصلْتػا لإليػَـ
 .الحد ث ال  سي الُر ؼ لمدكتسر ُرؼ الد صة
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  ِـْ َتُكػػػْف ُمَؤ مػػػَدًة ِلِ ْدَمتِػػػِاا همػػػص إذا َرَسى مػػػص ُ َؤ مػػػُد ا إِ تُػػػسا َ رِ  ؿُ َ ػػػدْ تُ :  ػػػؿَ سق ْف لَػػػ
َ َ  هْف َ ْكِذَب ِلَتْأِ  ِد ِ ْدَمِتاِ ِ ْدمَ  ُْ  .َتُا َفِرَساَ ُتُا َمْرُدسُدٌةا سذِلَؾ َخ

َُػػَس الػػررْهُي الػػرراِجُحا  ََػػذا  ػػْرِط الترْدػػَسى هفر س َُ َُ ػػص سَُػػَس فصِقػػٌد ِل ساليرػػَ ُب ِفػػ  َقُ ػػسِؿ َحِد  ِػػِا 
ػص ال ـُ هفر مص َفَ،َمُا َحراـٌا سهمر ـَ الْصِيَؽ ال،صِدير َ ْ،َم ُمْ تَػِدَع َفهُػَس َ ظُػفُّ ه رػُا َممَػ  َحػؽما سلَػْس َمِمػ

ـْ َ ْ َؽ َمَم  ِ ْدَمِتاِ  ـٌ َل  .ه رُا ِِ 

َسَهمرص الُمْيَتِحؿُّ سالدراِمَ ُ  َفَدْد َ ْرِسَ ػصِف َمػص ال َمَقَػَ  لػا ِ ِ ْدَمتِػِاا سَُ ػص ال َخػْسَؼ ِمػْف َهْف 
ْحَ صهُ َ ْكِذَ ص ف  الَحد ِثا َفَ ُتَردُّ ِرسَ  ِحْ ُح مص َرجر  .اَ ُتُهَمصا َفصلمر

 

ْبطُِ وط ُالضَّ ُش ر 

ػػْرٌط ِلُكػػؿم َطِر دَػػٍ  ِمػػْف  َُ ػػْرٌط مػػصـ ا س َُ ػػْرطصِف ُ ْ ِ،ػػداِف الػػرراِسي َمػػْف الَخَطػػِأ مػػصَدًةا  َُ ػػْ ِط  ِلم ر
ساَ  ِ   .ُطُرِؽ الرم

َمِ ا  .1 ْْ ـُ الَغ ُـّ َفُهَس الترَ دُُّظ سَمَد ُرْرُط ال،ص ًَ  َ َ ْدَ ُؿ الترْمِد فَ فَ همرص ال  . َمَ 

َُسَ  ا هْي 1َهْف ُ ْدَخَؿ مم  الرراسي الحد ُث الػذي لػ َس ِمػف َمْرِس رصتِػِا َفَ ْدَ مُػُا : سَقُ سُؿ الترْمِد ِف 
َمتِػِا سَظ مػِا ه رػ: ُ دصُؿ لاُ  ْْ ُا قػد قد َحدرْ َتَ ص ِ حد ِث كذاا سََُس ال َ ْذُكُر ذلَؾ الحػد َثا سلك رػُا ِلَغ

ا هس ُ ػػَدسر الحػػد ُث فػػ  َ َ،ػػـا سُر رمػػص َهْمػػَ َح ُ َحػػدمُث  ِػػا َ ،ػػَد ذلػػؾ: َحػػدرَث  ػػا سَ ِيػػَ ُا  دػػسؿُ 
 .ِكتصِ ِا َفَ ُ َم مُزهُ 

ػػْرُط الخػػصصُّ ِ ُكػػؿم َطِر دَػػٍ  فَػػإفر الػػرراِسَي إ رمػػص َ ػػْرِسي الَحػػِد َث ِ َطِر دَػػٍ  ِمػػَف  .2 ُر ػػص ال سهمر
 : ِ الطُُّرِؽ الترصِل َ 

                                                           
ُػػرؼ . د" ساة سمرس ػػصتهـ التمدػػ ف سه ػػره فػػ  الػػر " َػػذا َػػس الت،ر ػػؼ الػػذي امتمدتػػا فػػ   حػػث  ، ػػساف  1

 .الد صة س هسا جس  هرـس
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  ػَتَرُط ِفػ  الػرراِسي هْف َ ُكػسَف ُْ ِْْظػِاا سِفػ  َػِذِه الحصلَػِ  ُ  ِْْظ ِمْف ِح ِرساَ ُ  الَحِد ِث ِ صلمر

ػذا ُ ْ،ػَرُؼ ِ ُمدصَرَ ػِ   حصِفظًصا سَمْ،َ   ذِلػَؾ هْف ال َتُكػسَف ُمخصَلْصتُػُا ِلم مدػصِت َكِ  ػَرًة ا َس
َُ هحصِد ػِث ال مدػصِتا فَػإْف َك ُػَرْت ُمخصَلْصتُػُا َدؿر ذِلػَؾ َممَػ  ه رػُا لَػْ َس  هحصِد ِ ِا ُكممهص َم

 .حصِفظًصا َفُهَس َيْ ُر  صِ طٍ 

  ػػػَتَرُط هْف َ ُكػػػسَف الػػػرراِسي ُْ ِْْظ ِمػػػْف ِكتص ِػػػِاا سِفػػػ  َػػػِذِه الحصلَػػػِ  ُ  ِرساَ ػػػُ  الَحػػػِد ِث  ِػػػصلَم
 .َر ِف ِا هَحٌد هْس ُ َ دمؿَ ُمحصِفظًص َمَم  ِكتصِ ِا ِمْف هْف ُ َغ م 

  ػػَتَرُط هْف ُْ ِْْظػػِاا سِفػػ  َػػِذِه الحصلَػػِ  ُ  ػػِذِه َتُكػػسُف ِمػػْف ِح ِرساَ ػػُ  الَحػػِد ِث  ِػػصلَمْ،َ  ا َس
َ ُكػػػسَف الػػػرراِسي مصِلمػػػًص ِ َم،ػػػصِ   الُمَغػػػِ  الَ،َرِ  رػػػِ ا سذِلػػػَؾ َحترػػػ  ال ُ َغ مػػػَر ِفػػػ  َمْ،َ ػػػ  

 .الَحِد ِث ُدسَف هْف َ ْ،َمـَ 

ْ ِط َفصلرراِسي َُْرطص ال ر  . صِ طٌ : َفإْف َتَسفرَر 

ْ ِط َفُهسَ  ُُُرسِط الَ،داَلِ  سال ر ْف اْجَتَمَ،ْت ِف  الرراِسي ُكؿُّ   .ِ َد ٌ : سا 

  د =  ص ط + مدؿ  

ُ

ُ

 رسا   الحد ث

  صلم،    صلمْظ

 مف الحْظ مف الكتصب
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ُاالْخِتالطُ 

َُس ْ طِ : االْخِتَُط   .اْخِتَُؿ ال ر

َُس الرراسي الذي اْخَتؿر َ ْ ُطاُ  ـر َهْمَ َح َيْ َر َ صِ طٍ سالُمْخَتِمُط   .ا هْي كصَف َ صِ طًص ُ 
 

 : َهْي صُب االْخِتَطِ 

ََمُّهص  : لَْخِتَِط ِمدرُة َهْيَ صٍب َه

ِْْظاِ  -  .الَهَرـُا هس الَمَرُض ِلَمْف َ ْ،َتِمُد مم  ِح

 .َذَصُب الَ َمِرا هس َ َ صُع الُكُتِب ِلَمْف َ ْ،َتِمُد مم  ُكتُِ اِ  -

 

ـُ َحِد ِث   :الُمْخَتِمطِ ُحْك

ـَ الُمَحدمُ سَف َحِد َث الُمْختِمِط إل  ِقْيَمْ فِ   :َقير

ذا َمْدُ سؿٌ : اِسؿُ   .مص َحدرَث  ا ق َؿ االْخِتَِطا َس

ػػُكسِؾ ف هػػص امػػص َحػػدرَث  ػػا َ ْ،ػػَد االْخػػِتَطِ : ال ػػص   ُْ َْتْػػَرِة الَم التػػ  َ ْغِمػػُب  هس كػػصَف فػػ  ال
 .هذا َمْرُدسدٌ ا فَ ْخَتِمَطصمم  الظرِف َه رُا كصَف ف هص مُ 

 

واي ة ُِبالم ْعن ى ُالر 

 َ َِ ُُُرسٍط  َساَ ِ  ِ صلَمْ،َ   ِ   :َ َرى ُجْمُهسُر الُ،َمَمصِ  َجَساَز الرم

   ُِْْظِاا هْس هْف َتْدُمس الحصَج َْْظ الَحِد ِثا إْف كصَف َ ْرِس ِا ِمْف ِح هْف َ ُكسَف الرراِسي  صِي ًص َل
 .ُا َلْ َس َمَ،ُاا إْف كصَف َ ْرِس ِا ِمْف ِكتصِ اِ ِلِرساَ ِتِا سِكتص ُ 

   َ،ْهْف َ ُكسَف مصِلمًص ِ َم،صِ   الُمَغِ  الَ،َرِ  رِ ا ِلَكْ  ال ُ َغ مَر الَم. 
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  ُْْظ الَحِد ِث َصّمًصا َكصِحصِد ِث الُمَتَ، رِد ِ أْلْصِظهص َكَ ْ،ِض اِْدِمَ ِ ا سِمْ ُؿ هْف ال َ ُكسَف َل
 ُِ ٌْْظ َِخٌرا سِمْف هِدلرِ  ذِلَؾ َحػِد ُث َجساِم ا ِِ رُا ال ُ ْغِ   َمْ هص َل اْلَ ػَراِ  ْ ػِف َمػصِزٍب الَكِمـِ
ػػػػْأ ُسُ ػػػػسَ َؾ  :قَػػػػصَؿ ال ر ِػػػػ ُّ َمػػػػمر  المرػػػػُا َمَمْ ػػػػِا َسَيػػػػمرـَ  :قَػػػػصؿَ  ِإَذا َهَتْ ػػػػَت َمْ ػػػػَجَ،َؾ َفَتَس ر

ةِ  ََ ػػػ َِْ  اِلممر ػػػدمَؾ ا ُِ ُْ َممَػػػ   ـر اْ ػػػَطِج ـر ُقػػػؿْ  اْ َمػػػفِ  ُػػػ ـر َهْيػػػَمْمُت َسْجِهػػػ  ِإَلْ ػػػؾَ  : ُػػػ  االمرهُػػػ
ْ ػػُت َهْمػػِري ِإَلْ ػػؾَ  َ ػػً  ِإَلْ ػػؾَ  اَسَهْلَجػػْأُت َظْهػػِري ِإَلْ ػػؾَ  اَسَفسر اَل َمْمَجػػَأ َساَل َمْ َجػػص  اَرْيَ ػػً  َسَرَْ

ـر َِمْ ُت ِ ِكَتصِ َؾ الرِذي َهْ َزْلتَ  اِمْ َؾ ِإالر ِإَلْ ؾَ  فَػِإْف ُمػتر ِمػْف  اَسِ َ ِ  مَؾ الرِذي َهْرَيػْمتَ  االمرُه
ِْْطػػَرةِ  َفَردرْدُتهَػػص َممَػػ  ال ر ِػػ م  :قَػػصؿَ  اَساْجَ،ْمهُػػفر ِِخػػَر َمػػص تَػػَتَكمرـُ  ِػػاِ  اَلْ َمتِػػَؾ َفَأْ ػػَت َممَػػ  اْل

ـر َِمْ ػُت ِ ِكَتص ِػؾَ  اَممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ   اَسَرُيػسِلؾَ  :الرػِذي َهْ َزْلػَت ُقْمػتُ  َفَممرص َ َمْغػُت المرهُػ
 .1 َسَ ِ  مَؾ الرِذي َهْرَيْمتَ  ااَل  :َقصؿَ 

ُِ َر إَل  ذِلَؾ ِ َدْسِلاِ  –سال  ُترط  – سَ ْ َ ِغ  هْس َ ْحػَس َػذاا : ِلَمْف َ ْرِسي ِ صلَمْ،َ   هْف ُ 
 .ص ُصَ َا ذِلَؾ ِمْف ِم صراتٍ ا هْس مـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ هْس َكمص قصَؿ َرُيسُؿ اهلِل 

 

ِديثُِ ُالح  ُاْخِتصار 

َُسَ   . مْظا ِرَساَ ُ  ُجْزٍ  ِمَف الَحِد ثِ : اْخِتمصُر الَحِد ِث 

َُْرٍط ساِحٍد سَُسَ  َََب ُجْمُهسُر الُ،َممصِ  إَل  َجساِز اْخِتمصِر الَحِد ِث ِ  هْف ال َ َتَغ رَر َمْ،َ ػ  : َذ
 .الَحِد ثِ 

اَل "  ُمْخَتِمػػرًا ذِلػػَؾ ِمػػْف َحػػِد ِث "  اَل ُ ػػْؤِمُف َهَحػػُدُكـْ " اِسي هْف َ دُػػسؿَ فَػػَ َ ُجػػسُز ِلمػػرر 
ـْ َحتر  َهُكسَف َهَحبر ِإَلْ ِا ِمْف َساِلِدِه َسَسَلِدهِ   .2"  ُ ْؤِمُف َهَحُدُك

                                                           
 .247مح ح ال خصريا كتصب الس س ا رقـ  1

 .14مح ح ال خصريا كتصب اإل مصفا رقـ  2
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ـُ الُ خػصِريُّ ِفػ  َمػِح ِحِاا  ُرْرِط اليرصِ ِؽ اإلمػص ُتِهَر ِ صالْخِتمصِر ِ صل ُْ َفدَػْد كػصَف َ ػْذُكُر سِممرْف ا
ـْ َ ِجػْد َذَكػَر مػص  ْْػٍظ َجِد ػٍدا هْس َيػَ ٍد َجِد ػٍدا فَػإْف لَػ الَحػِد َث ِفػ  ِمػدرة همػصِكَفا سَلِك رػُا َ ػْذُكُرُه ِ َم

ََُس االْخِتمصرُ  ذا   .َ ْحتصُج ِلِذْكِرِه ِمَف اليرَ ِد هْس الَمْتِفا َس

َترَ  ُْ ُْْيُا الرِذي ُ  ََُس َ  ُرْرُط  ذا ال ُـّ الَمْ،َ   ِ هص ُط ِف  ِرساَ  ِ َس ُجْزٍ  ِمَف هس  ِ ٍ  ال َ ِت
ا فَػػَ َ ُجػػسُز هْف َ ْدػػَره الُمْيػػِمـُ  ُِسلَػػ  ُدسَف  اآلَ ػػِ  ِفػػ  الدُػػْرِِف الَكػػِر ـِ ال رصِ َ ػػِ  فػػ  َقسِلػػا اآل ػػَ  ا

َُسفَ ا َفَسْ ٌؿ ِلْمُمَممم فَ } َت،صَل   ـْ َيص ـْ َمْف َمَِتِه َُ  .1{  الرِذ َف 

                                                           
 . 5ا 4يسرة المصمسفا ِ    1
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 ُِ الثالثةُةُ حدُ الوُِ
ُ

و اةُِ م وـ ُالرُّ ُع 
 

 الجرحُوالتعديؿ .1

 أقساـُالرواة .2

 طبقاتُالرواة .3

ُُأسماءُالرواةُوكناىـ .4
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ُوالتَّْعِديؿُ  ْرح  ُالج 
ُ

ْرِحُوالتَّْعِديؿُِ:ُأوال ُق و اِعد ُالج 

ُ:تعريفو

َُسَ   .الطرْ،ُف ِف  َمداَلِ  الرراِسي هْس َ ْ ِطاِ : الَجْرُح 

َُسَ  ـُ َمَمْ ِا ِ أ رُا َمْدٌؿ  صِ طٌ  .َتْسِ  ُؽ الرراِسي: الترْ،ِد ُؿ   .هْي الُحْك
 

وِعيَّت وُ  ُم ْشر 

 َُ َمً ا سلِكْف هْجَمػ ُر رمص َظفر الَ ْ،ُض هفر ِف  الطرْ،ِف ِف  َمداَلِ  الرراِسي هْس َ ْ ِطِا ِي َ ً  ُمَحرر
ػػػُرسِم رِ  َجػػػْرِح الَمْجػػػُرسِح َف  ُْ ِمػػػْف ُرَساِة الَحػػػِد ِثا َ ػػػْؿ َممَػػػ  ُسُجس ِػػػِاا ِِ رػػػُا الُ،َممػػػصُ  َممَػػػ  َم

ُـّ  الَسِي َمُ  الَسِح َدُة الرِت  ُ ْمِكُف ِ هص الترْمِ  ُز َ ْ َف الَحِد ِث الَمْدُ سِؿ سَيْ ػِر الَمْدُ ػسِؿا سمػص ال َ ػِت
 .الساِجُب إالر ِ ِا َفُهَس ساِجبٌ 

  

وط ُالجاِرِحُوالم ع د ؿُِ ُش ر 

ػػِرَع الَجػػػ ػػُرسَرُة تُدَػػػدرُر ِ دَػػَدِرَصا سِلػػػذِلَؾ َفإ رػػُا ال َ ُجػػػسُز الَجػػػْرُح ُُ ػػػُرسَرِةا سال ر ْرُح سالترْ،ػػِد ُؿ ِلم ر
ُُُّرسُط الترصِلَ  ُ   :سالترْ،ِد ُؿ إالر ِلَمْف اْجَتَمَ،ْت ِف ِا ال

 

 ُرسط الجصرح سالم،دؿ

  د  مص  دسامدهمصل مصلمص  ممطمحصتا
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ُتُا َتْجَ،ُم ػص َ  ِػُؽ ِ ِمػْدِقِاا سَ ػْ ُطُا َ ْجَ،ُم ػص هْف َ ُكسَف ِ َدً ا هْي َمْداًل  صِ طًصا َفَ،دالَ  .1
َخرا سه رُا َدِق ٌؽ ِف  ُحْكِماِ  ـْ َ ْخِمْط َ ْ َف راٍس ِس  .َ ِ ُؽ ِ أ رُا َل

ػػػػُؿ ِ ِتْمػػػػَؾ الدَػػػػساِ  ِف سالَمدػػػػصِ  ِس ال ِق َمػػػػَ   .2 َِ ـُ ِ دَػػػػساِ  ِف الَجػػػػْرِح سالترْ،ػػػػِد ِؿا فصلجص الِ،ْمػػػػ
 .سُز َلُا ذِلؾَ ِلَكَِمِاا َفَ َ جُ 

َ  هْلْصٌظ َلهص َدالالٌت ُمَ، رَ ٌ  ِمْ َد الُ،َممصِ ا  .3 ـُ ِ ُمْمَطَمحصِت الَجْرِح سالترْ،ِد ِؿا سَِ الِ،ْم
 .ِف  َيْ ِر َمْ، صُه الُمَت،صَرِؼ َمَمْ ِا ِمْ َد الُ،َممص ِ  الَكَـَ َؿ ْيَتْ،مِ َحتر  ال  َ 

 

ُالجاِرِحُ ُآداب 

ُُُّرسِط ساآلدابِ ال ُ در هسراًل ِمَف   الترِْْر ِؽ َ ْ َف ال

ُُُّرسطُ  َ  ُمَتَسفمَرٌة َقْ َؿ الَجْرحِ : فصل ِْْيِاا سَِ  .َتُكسُف ِف  الجصِرِح َ 

 .َفَتُكسُف ِف  َطِر َدِ  الَجْرِحا سُتراَم  هْ  صَ  الَجْرحِ : همرص اآلدابُ 

 :سِلْمَجْرِح ِداٌب َ ِجُب هْف ُتراَم  سَِ َ 

 
ـُ َجػػْرِح َمػػْف ال حصَجػػَ  ِلَجْرِحػػِاا فَػػَ َ ُجػػسُز َجػػْرُح َمػػْف ال َ ػػْرِسي اِحصِد ػػَثا ِ رػػُا ال  .1 َمػػَد

 .حصَجَ  ِلَجْرِحاِ 

 ِداب الجرح

 لمحصج  فدط الحصج  مم  قدر االمتداؿ
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ػص مػص  .2 َُ ص ِذْكػُر مػص َ َتَ،مرػُؽ ِ َ،داَلتِػِا سَ ػْ ِطِاا همر االْقِتمصُر َمَم  َقَدِر الحصَجِ ا سالحصَجُ  
ػػػكْ  َُ فر 1ِمِا هس ِمػػػْصِتِا الرتِػػػ  ال َتَتَ،مرػػػُؽ ِ ِرساَ ػػػِ  الَحػػػِد ِث فَػػػَ َ ُجػػػسُز ِذْكُرَػػػصَ َتَ،مرػػػُؽ ِ  ا ِِ

َ  تَُددرُر ِ َدَدِرَص ُرسَرِة سَِ ُُِرَع ِلم ر  .الَجْرَح 

 .ُدسَف ِز صَدٍة سُم صَلَغٍ ا سُدسَف ُ ْدمصفٍ  اَر مص ِف اِ ْذكُ االْمِتداُؿ ِف  الَجْرِحا ِ أْف  َ  .3

 

ُحُِرُْالجُ ُيرُ سُِفُْتُ 

َْيرػرًاا فَػَ َ ْكِْػ  هْف َ دُػسَؿ الجػصِرحُ  : َ َرى ُجْمُهسُر الُ،َممصِ  هفر الَجْرَح ال ُ ْدَ ػُؿ إالر إذا كػصَف ُم
ُفٌَف َكِ  ُر الَخَطِأا هْس ُفٌَف : ُفٌَف َ ِ، ٌؼا َ ْؿ ال ُ در هْف َ ْذُكَر َيَ َب َ ْ،ِِْاا َكأْف َ ُدسؿَ 

 .َ ْكِذبُ 

ِترا  ُْ  :ِط الُجْمُهسِر ذِلَؾ ِمدرُة هْي صبٍ سال

  َُػَس ُمَجػررُد ًَا َ ػْؿ  التر َ ُُّت ِمَف الَجْرِحا َفُر رمص َ ُكسُف اليرػَ ُب ِفػ  الَجػْرِح َيَ ػَر  ص ِػٍت هْمػ
ـْ َ ْ ُ ْتا َفَ ُ در ِمْف َمْ،ِرَفِ  اليرَ ِب ِلمتر َ ُّتِ   .َخَ ٍر َل

  ُْسَف ِف ٍ  ِف  مص ُ َ،دُّ َكِ  َرًة سمص ال ُ َ،دُّا سِف   هفر الُ،َممصَ  َ ْخَتِم هْي صِب الَجْرِحا سِ خصمر
ـْ الا سِلػػذِلَؾ فَػػإفر َمػػْف 2مػػص ُ َ،ػػدُّ ِمػػْف َخػػَساِرـِ الُمػػُرسَ ِة سمػػص ال ُ َ،ػػدُّ  ا سِفػػ  َكْس ِػػِا ُمْ تَػػَدمًص ه

 .ُ َ،دُّ َ ِ، ًْص ِمْ َد مصِلـٍ ُر رمص ُ َ،دُّ ِ َدً  ِمْ َد َيْ ِرهِ 

  َـْ الجصِرُح ِ ذِلؾ ـْ َ ْ،َم ـر تصَب ِمْف ذِلَؾا سَل  .هفر الرراِسَي ُر رمص َفَ،َؿ مص ُ ْيِدُط َمداَلَتُا ُ 

  َُػػَس ـْ  ََػػْؿ َ ُكػػسُف الػػرراِسي  ِػػِا َ ػػِ، ًْص ِجػػدًا ال َ َتدَػػسرى َحِد  ُػػُاا ه هْف ُ ْ،ػػَرَؼ َيػػَ ُب الَجػػْرِح 
 .ِ ِرَساَ ٍ  ُهْخَرىَ ْ،ٌؼ َ ِي ٌر ُ ْمِكُف هْف َ َتَدسرى 

                                                           
َِْمَمشِ  1  .إال ِ َدْمِد الترْ،ِرْ ِؼ كص
 .اـر المرس ةفدد  ،ؼ هحدَـ راس ص ِ ا ِره  ركض مم  حمصرا فكصف َذا م ده مف خس  2
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ََػػَب إَلْ ػػِا الحػػصِفُظ اْ ػػُف َحَجػػٍر سَُػػسَ  َُػػَس مػػص َذ ِْْيػػ َر الَجػػْرِح لَػػْ َس : سالػػرراِجُح ِفػػ  َرْه ِػػ   هفر َت
ػػػْرٌط ِلَتْدِد ِمػػػِا َممَػػػ  الترْ،ػػػِد ِؿ ِمْ ػػػَد التر،ػػػصُرِضا ساليرػػػَ ُب ِفػػػ  َػػػذا  َُ َُػػػَس  ػػػْرطًص ِلَدُ سِلػػػِاا َ ػػػْؿ  َُ

ػْ،ِؼا َفَمْ،َ ػ  ذِلػَؾ هفر الَجػْرَح الترْرِج ِح هفر  ُكُتَب الَجْرِح سالترْ،ِد ِؿ ال َتْذُكُر يصِل ػًص َيػَ َب ال ر
ِْْي ٍرا ساهلُل هْمَمـُ   .َمْدُ سٌؿ ُدسَف َت

َْيرػرًاا ساليرػَ ُب ِفػ  ذِلػَؾ هفر ( الترْسِ  ُؽ ) سهمرص الترْ،ِد ُؿ   َتَرُط ِف ػِا هْف َ ُكػسَف ُم ُْ َفَ ُ 
ػػػُرس  ػػػَ  َيػػػْ َ،ُ  ُُ ػػػْخٍص إلَػػػ  َِخػػػرا سَِ َُ ا ال َتْخَتِمػػػُؼ ِمػػػْف  ُِ َط الترْ،ػػػِد ِؿ ساِحػػػَدٌة ِمْ ػػػَد الَجِم ػػػ

ِْْيػ ُر الترْسِ  ػِؽ َمْ، ػصُه  ػْ ِطا سقَػْد َيػَ َؽ ِذْكُرَػصا َفَت ُُُرسٍطا َخْمَيٌ  ِف  الَ،داَلِ  ساْ  ػصف ِفػ  ال ر
َْْيػػهص ِمْ ػػَد  فر َيػػَ َب هْف ُ َ،ػػدمَد َػػِذِه اليرػػْ َ،َ  َ  ِذْكػػِر ُكػػؿم راٍس ِ دَػػٍ ا سِلػػذِلَؾ فَػػَ حصَجػػَ  ِلػػذِلَؾ ِِ

 .الترْ،ِد ِؿ َمْ،ُمسـٌ 
 

ْرِحُوالتَّْعِديؿُِ ُالج  ُت عار ض 

 .إذا اترََْؽ ُمَممصُ  الَجْرِح سالترْ،ِد ِؿ َمَم  َتْسِ  ِؽ راٍس َفُهَس ِ َد ٌ 

ذا اترَُْدسا َممَ   .ؼٌ   َتْ ِ، ِؼ راٍس َفُهَس َ ِ، سا 

ذا َُْا َِخُرسف سا  ـْ سَ ،ر ُْسا َفَس رَدُا َ ْ،ُ ُه  ؟ فمص الَ،َمؿُ  اْخَتَم

َُ الُ،َممػػػػصُ  َ ْ،ػػػػَض الَدساِمػػػػدِ   ػػػػِ ا ِلْمَجػػػػساِب َمػػػػْف ذِلػػػػَؾ َسَ ػػػػ ِلتَػػػػْرِج ِح الَجػػػػْرِح هْس  الَ،صمر
ُـّ  إال إذا َدلرْت َقَراِئُف َقِس رٌ  مم  َيْ ِر َذِلَؾا الترْ،ِد ِؿا ََ َلْ َؾ ه  :َِذِه الَدساِمدِ  سا 

ا فَػػػػػػَ ْ،ُض الُ،َممػػػػػػصِ   .1 ِري  َِ ًَ  –َ ْ َ ِغػػػػػػ  الترسِفْ ػػػػػػُؽا َفَمَ،ػػػػػػؿر االْخػػػػػػِتََؼ َظػػػػػػص ـْ  -َمػػػػػػَ  َلهُػػػػػػ
ٌ ا إذا ُمِمَمْت َزاَؿ االْخِتَؼُ   .ُمْمَطَمحصٌت َخصمر

َْيرُرا سالير  .2 ـُ الَجْرُح الُم َُ َتْ،ِد ٍؿ ُ َددر َْيمٍر َم َ ُب ِف  ذِلَؾ هفر الجصِرَح إذا َت،صَرَض َجْرُح ُم
ػهصَدِة طرمَ قد ا َُ ػْرمًص ِ  َُ ُْ َمَمْ ػِا الُمَ،ػدمُؿا سِلػذِلَؾ تُْ َ ػُت هْيمَػُب الُحػُدسِد  ـْ َ طرِمػ َُ َمَم  مػص لَػ

ُْ َ ِد رُ  ال رصِس َمَم  مص َفَ،َؿ الجصِ   ـْ َ طرِم ْف َل  .اْ َ ْ ِفا سا 
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َْيرػػٍر َمػػ .3 ََػػْؿ َيػػَ ُب إذا َت،ػػصَرَض َجػػْرٌح َيْ ػػُر ُم ـُ الترْ،ػػِد ُؿا ِِ ر ػػص ال َ ػػْدِري  َُ َتْ،ػػِد ٍؿ ُ دَػػدر
ََُس ُمْخَتَمٌؼ ِف ِا؟ سََْؿ تصَب ِمْ ُا؟ ٌت؟ سََْؿ  ِِ  .الَجْرِح  صِب

ـَ الترْ،ػػِد ُؿا ساليرػػَ ُب ِفػػ  ذِلػػَؾ هفر  .4 َُ َتْ،ػػِد ٍؿ قُػػدم َْيرػػٌر ِمػػْف ُمَتَ، مػػٍت َمػػ إذا َت،ػػصَرَض َجػػْرٌح ُم
ـْ َ ِجػػْد الُمَتَ، مػػ َت يصِل ػػًص ُ  ػػصِلُ  ِفػػ  الَجػػْرِحا فَػػَ ُ ْدَ ػػُؿ َجْرُحػػُا ِ ُسُجػػسِد َتْ،ػػِد ٍؿا لِكػػْف لَػػْس لَػػ

ًَ َقِ ْم ص َجْرَحُا ِلَ،َدـِ ُسُجسُد مص ُ ،صِرُ اُ   .َتْ،ِد 

ِْْيػػػِاا قُػػػدم  .5 َُ َتْ،ػػػِد ٍؿ ِمػػػَف ال،ػػػصِلـِ َ  َْيرػػػٍر َمػػػ َْيرػػػٌر هْس َيْ ػػػُر ُم ـَ الدَػػػْسُؿ إذا َت،ػػػصَرَض َجػػػْرٌح ُم
ؿِ  َُ َمْف َقْسِلِا اِسر ـَ َقْد َتراَج فر ال،صِل ُرا ِِ  .الُمَتأخم

َلْ َؾ َِذِه الَدساِمُد ِ ُمسَرِة الُم،صَدالِت الرم صِ  ر ِ   :سا 

َْيرر  .1  َجْرح= َتْ،ِد ؿ + َجْرٌح ُم

َْيرر  .2  َتْ،ِد ؿ= َتْ،ِد ؿ + َجْرٌح َيْ ُر ُم

َْيرر ِمْف ُمَتَ، م  .3  َتْ،ِد ؿ= َتْ،ِد ؿ + ت َجْرٌح ُم

ِْْيا + َجْرح  .4 ر= َتْ،ِد ٌؿ ِمَف ال،صِلـِ َ   الَدْسُؿ الُمَتأخم

 

؟ ُوالتَّْعِديؿ  ْرح  ُالج  ُي ْثب ت  ـ  ُِب

ػػػِح ُح هفر الَجػػػْرَح سالترْ،ػػػِد َؿ َ ْ ُ ػػػُت  ِ  ػػػُرسُط الجػػػصِرِح سَ َتْمػػػِر ِح المر ُُ ػػػْف َتْ َط ِػػػُؽ َمَمْ ػػػِا  اِحػػػٍد ِممر
ُرهصَدِةا سالػرراِجُح هفر 1 ِت  َيَ َؽ ِذْكُرَصسالُمَ،دمِؿ الر  ـْ اْ َ ْ ف ِق صيًص َمَم  ال َتَرَط َ ْ،ُ ُه ُْ ا سَقْد ا

 :مصِلمًص ساِحدًا َ ْكِْ  ِلمص َ ِم 

ُر  .1 َدْ فا ِ ِخػَِؼ  هصداِت ِف هص َت،صُرُض َممصِلحٍ هفر ال َِ يصِل ًصا فصْحتصَج اِْمُر إَل  ُص
 .َفإ رُا ال َمْمَمَحَ  ِلْمجصِرِح سالُمَ،دمِؿ ِف  الَجْرِح هْس الترْ،ِد ِؿ يصِل صً الَجْرِح سالترْ،ِد ِؿا 

                                                           
 .سل س م هص هف  كسف رجَا ف د ؿ جرح المرهة ست،د مهص إذا تسفرت ف هص الُرسط 1
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َتَرُط َتَ،دُُّد الدُ  .2 ُْ  .صةِ  َ هفر الجصِرَح سالُمَ،دمَؿ ِ َمْ ِزَلِ  الدصِ  ا سال ُ 

ذا  ََ َت ِ َساِحٍد َفِإ رُا َ ْ ُ ُت ِ َأْكَ َر ِمْف َ صِب َهْسَل   .سا 

ا َكػػَأْف َ دُػػسؿَ  –ممػػ  الػػرراِجِح  –سال َ ْكِْػػْ   َحػػدر َِ   ال مدَػػُ ا ُدسَف َهْف : الترْ،ػػِدْ ُؿ ممػػ  اإِلْ هَػػصـِ
ََُسا فَ   .َمص َ ْجَرُحاُ  مص ِ مَ ف ال،ُ مِ  هِ رِ  ْ يَ  دَ  ْ مِ  ؿر ،َ مَ َ ْذُكَر َمْف 
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ُوالتَّْعِديؿُ :ُثانيا ْرح  ُالج  ْيث  واِةُِمْفُح  ُالرُّ ـ  ُأْقسا

ْرِحُوا ُلتَّْعِديؿُِأْلفاظ ُالج 

ساِة : َكمص هفر ِلمطرَمَ ِ  ُمْيػَتَس صٍت ُمَتَ،ػدمَدًةا ِمْ ػؿُ  ُمْمتػصزا سَج مػد ِجػّدًاا سَج مػدا سَمْدُ ػسؿا فَػإفر ِلمػرُّ
ساِة َكمص َ ِم   :ُمْيَتس صٍت كذِلَؾا سُ ْمِكُف َ  صُف َدَرجصِت الرُّ

َلْ ِا الُمْ َتَه  ِف  التر َ ُّتِ َمْف ُس مَؽ ِ ِم َغِ  الترِْْ  ِؿ َكأْسَ ِؽ ال رصسِ  .1  .ا سا 

َْْظْ ِف ِمْف هْلْصِظ الترْسِ  ِؽ َكِ َدٍ  ِ َدٍ ا سِ َدٍ   َْ ت .2  .َمْف ُس مَؽ ِ َم

َْْرٍد َكِ َدٍ ا س َْ ٍتا سُمْتِدفٍ  .3 ٍْْظ ُم  .َمْف ُس مَؽ ِ َم

ًَ َكَمُدسٍؽا سال َ أْ  .4  .َس ِ اِ َمْف َ َزَؿ َمْف الدرَرَجِ  ال رصِلَ ِ  َقِم 

ـُا سال َ ْأَس ِ ِا إْف ُصَ  اهللُ  .5  .َمْف كصَف ُدسَف ذِلَؾ َكَمُدسٍؽ َ ِه

َ،َر ِ صلُدْرِب ِمَف الترْجِر ِح ِمْ ُؿ ُ ْ،َتَ ُر ِ ِاا سمدصِرُب الَحِد ثِ  .6 ُْ  .مص ه

ا ِف ِا َمدصؿٌ  .7  .مص ِف ِا َجْرٌح َ ِي ٌر ِمْ ُؿ َل مفا َلْ َس ِ صلَدِسيم

 .ِ، ٌؼا سال ُ ْحَتجُّ ِ ِاا سَلُا َم صك رٌ َمْف ِق َؿ ِف ِا  َ  .8

ِد دًاا ِمْ ُؿ َ ِ، ؼ ِجّدًاا ال ُ ْكَتُب َحِد ُ اُ  .9 َُ ُُْا   .َمْف كصَف َتْ ِ، 

ـَ ِ صْلَكِذِب ِمْ ُؿ ُمترَهـٌ ِ صلَكِذِبا َ ْيِرُؽ الَحِد ثَ  .11  .1 َمْف اتُِّه

صؿ .11 صعا َدجر  .َمْف ُسِمَؼ ِ صلَكِذِب ِمْ ُؿ َكذرابا َس ر

ُُ الَكِذبِ ا .12  .لَسْمُؼ ِ صلَكِذِب ِ ِم َغٍ  ُم صَلَغٍ  ِمْ ُؿا هْكَذُب ال رصِسا َمْ َ 

                                                           
 .ِخر سار  م  رسا   الحد ث الذي تْرد  اهف  د:  يرؽ الحد ث َس 1
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 تْ كصَ ػلَ   ِ دَ ص ِ اليرػ صتِ جَ رَ ممػ  الػدر  صئػ َ ص المِ  َ مْ يرػا سقَ  ِ  رػسِ ئَ المِ   ِ  َ ْيػال م  لؾ إل ذَ   َ مَ جَ رْ ص تَ  َ دْ رَ هَ  سْ لَ سَ 
َ ػػً  إلػػ    ِ  رػػسِ ئَ المِ  بِ َيػػال م  َُ َمػػ صتِ جَ رَ مػػدر لِ  الً سَ دْ  ػػؾ َجػػلَ ا سا ِ  8333=   12÷  111  ُ َجػػ ْ تِ ال ر  ُمَدرر

ِحْ َح ِ  َِْرقصـِ المر  .جصتِ رَ الدر  ذهِ ََ  ـَ كْ ا سحُ 1 ا

ُالحكـُالنسبةُالمئويةُالدرجة

 مد سل  % 111 – 76 3 – 1
 تد ؿا هس   ظر ف هص % 75 – 67 4

 تكتب لَمت صر % 66 – 34 8 – 5

 ةمردسد % 33 – 1 12 – 9

ـُ َهفر َدَرَجػػَ  ال رجػػصِح م ػػَد الُمَحػػدمِ  َف َػػ   كػػذا َتْ،مَػػ ػػَ  َدَرَجػػٌ   67هس  76َس ممػػ  َرْهَ ػػْ ِفا سَِ
ـَ الَ ِدػْ ِف فػ  " َيَمَ ُ  الظرفم " ا سَِ  مص ُ َيمر  صً مصل ٌ  َحدر  سَمْ،مُػسـٌ هفر َيَمَ ػَ  الظرػفم َتدُػسـُ َمدَػص

َِْحَكصـِ الَ،َمِم ر ِ   .ف  َيْ ِر ُهُمسِؿ الَ،ِدْ َدةِ  ا َهيْ ا
 

ـ ُىذهُالدَّر جاتُِ ُأْحك ا

ُِسَل  َفَحِد ُ ُهـ َمْدُ سؿٌ  .1 َ ِ  ا َُْؿ الَمراِتِب ال َر  .همرص ه

ػػػْرِط ال رَظػػػِر فػػػ  َحِد  ِػػػِا  .2 َُ ـْ َمػػػْف َقِ َمهػػػص ِ  ػػػص الَمْرَتَ ػػػُ  الرراِ َ،ػػػُ  َفِْ هػػػص ِخػػػٌَؼ َفِمػػػْ ُه سهمر
ـر ا َُْرٍط 2لترأكُُّد ِمْف َ ْ ِطِا ِلْمَحِد ِث ساْخِت صِرِه ِلَ ِت ـْ َمْف َقِ َمهص ُدسَف  ا سِمْ ُه

3. 

                                                           
 .هي  دسف همُصر 1

 ف َذا مذَب ك  ر مف ال،ممص  قد مص سحد  ص م ػؿ ا ػف ه ػ  حػصتـ سال،راقػ  سهيػتصذ ص الػدكتسر  ػسر الػد 2
 .مترا سالدكتسر محمسد الطحصف

س رهي اِل ص   ِسخر ف 3  .َس
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ػػص الَمراتِػػُب ِمػػَف الخصِمَيػػِ  إلَػػ  ال رصِمَ ػػِ  َفُ ْكتَػػُب َحػػِد ُ ُهـ ِلَْمِت ػػصِرا هْي ِل ُ  .3 ْ َحػػَث سهمر
 .َسْحُدُه ِلْمَدُ سؿِ  ْكِْ َمْف ِرسا صٍت ُهْخَرى تَُدسم ِاا ِِ رُا ال  َ 

 .سهمرص اِْرَ َ،ُ  اِِخ َرُة َفِهَ  َمْرُدسَدةٌ  .4
 

ُ:اصطالحاتُخاصة

ِِ  فر ِكػػا سلَ  فَ  ِ دم َحػػالمُ  سرِ هُػػمْ جُ  َحُ طِ س اْمػػَُػػ  ػػصهُ رْ كَ مػػص ذَ  ػػس ِ    فَ دم َحػػالمُ  ضِ ْ،ػػ َ ِؿ   ػػؿَ قَ   ٍ خصمر
ََ  ٌ خصمر  َحصتٌ طِ امْ  صتِ حَ مَ طَ مْ المُ  رارِ دْ تِ ايْ   :هصمُّ ا ه

  َ  دَ ا  ِ ه ر  فٍ  ْ ،ِ مَ  ا فِ  َص م دَ  ص،ْ مَ ا فَ اِ  ِ  َس أْ ال ٌ . 

  ُا سال  ػػثَ صدِ حَ أَ  ِ  دُ رر َْػػتَ ا  َ ؿ ه رػػَ ػػ ْ حَ   ػػفِ  ـ كأحمػػدَ هِ ِ ػػ،ْ  َ    م ػػدَ  ِػػ،ْ ا ستَ د ثِ الَحػػ رُ َكػػ ْ م
 .دصتِ ف ال م مِ  هُ رَ  ْ يَ  ؼُ خصلِ ال تُ   ثَ حصدِ أَ  ِ  دَ رر َْ تَ  َ  هفْ   َ دَ ال م  رُّ  ُ  َ 

ػػمِ  م ػػاُ  ر ػػ  اهللُ  رَ َمػػمُ  فَ َمػػزَ   حِ راس الترػػ َةِ َمػػ ذلػػؾ حػػد ثُ   ِ مَػػ ِ ف همْ سِمػػ ا فدػػد  ً َ،ػػكْ رَ  ر فَ ُْ
 اهللِ  م ػدِ   ػفُ  ز ػدُ س  َ سَُػ االحػد ثِ  رُ َكػ ْ مُ :  َ َْ  ْ مَ خُ   فِ  ز دَ ف   َ  هحمدَ  دسؿِ ـ لِ هُ  ، ُ  اُ َْ ،ر  َ 
 .1 هُ هحمد سي رُ  اُ دَ  ر سقد سَ  ا َ َْ  ْ مَ خُ   فِ 

ُ

ُ
                                                           

َُ  :الِترِمذيُّ َقصَؿ  1 ـْ َهْف ُ َمممَ  ِإْحَدى َسَهْرَ ِ، َف َرْكَ،ً  َم ُؿ اْلِ،ْمـِ ِف  ِقَ صـِ َرَمَ صَف َفَرَهى َ ْ،ُ ُه َْ َساْخَتَمَؼ َه
ِؿ اْلَمِد َ ِ   َْ ََُس َقْسُؿ َه َمػص ِمػْف َهْمػَحصِب  َسَهْكَ رُ  ..اْلِسْتِر َس ِؿ اْلِ،ْمـِ َمَم  َمص ُرِسَي َمْف ُمَمػَر َسَمِمػ ٍّ َسَيْ ِرَِ َْ َه

ػػِر َف َرْكَ،ػػً   ُْ ـَ ِم ػػْ  ٍ  ..ال ر ِػػ م َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمر َُ ـْ ُ ْدػػَض ِف ػػِا ِ  ََػػَذا َهْلػػَساٌف َسلَػػ . قَػػصَؿ َهْحَمػػُد ُرِسَي ِفػػ  
ا  .816مص جص  ف  ق صـ ُهر رم صفا رقـ  ا ظر جصمُ الترمذيا كتصب المـس

إلػ  مهػد ص  مػمسف فػ  مكػ  مُػر ف رك،ػ ا فهػس  مػم  اهلل مم ػا سيػمـسال زاؿ ال صس مف مهػد ال  ػ  
 .ممَ ِحصد رسا  ا هي قسالا ُمَتساِترٌ 
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ُوم عُْ ـْ ْعِرف ت ي  ُم  ْيث  واِةُِمْفُح  ـ ُالرُّ ُِرف ة ُِصف ِتِيـُْأْقسا
ـْ إَل  ِمدرِة هْقيصـٍ سَِ َ  ـْ سِمْصِتِه ساُة ِمْف َحْ ُث َمْ،ِرَفُ  هْيمصِئِه ـُ الرُّ  :َ ْ َدِي

ُاهُ نُ عُْمُ ُحُ م ُطُ صُْالمُ 

 اُ مُ ايْ  ْر كَ ذْ  ُ  ـْ لَ  ـُ هَ  ْ المُ 

 ُذِكَر اْيُمُا سَلـ َ َتَم رزْ  الُمْهَمؿُ 

 ساحدٌ  م ا إال راسٍ  سِ رْ لـ  َ  فِ  ْ ال،َ  سؿُ هُ جْ مَ 

 حٌ رْ جَ  ف اِ  َس  ْ ا سلَ اسٍ ف رَ مِ  رُ  َ كْ سى م ا هَ رَ  صؿِ الحَ  هسؿُ جْ مَ 
  ؽٌ س ِ سال تَ 

 ـٌ كْ حُ  ا سف اِ ف راسٍ مِ  ى م ا هك رُ سَ رَ  الحصؿِ  سـُ مُ ،ْ مَ 

ـْ ُ ػػػْذَكْر اْيػػػُمُاا َكػػػأْف َ دُػػػسَؿ الػػػرراِسي َحػػػدر َِ   َرُجػػػٌؿا هْس اْ ػػػُف  .1 َُػػػَس الرػػػِذي لَػػػ ـُا س الُمػػػْ َه
ُـّ ُفَفٍ ُفٍَفا   .هْس َم

ُْ َمْ،ِرفَػَ  اْيػِمِا ِمػْف ِرساَ ػٍ  ُهْخػَرى فَػإفر الَحػِد َث َيْ ػُر  ـْ َ ْيػَتِط َفإْف كصَف ِف  َيَ ِد الَحِد ِث سَل
ـْ َ ِ، ؼٌ  ََُس ِ َدٌ  ه ََْؿ   .َمْدُ سٍؿا ِِ ر ص ال َ ْدِري 

حص ـُ ِف  َمْتِف الَحِد ِث َكأْف َ ُدسَؿ المر ْف كصَف الُمْ َه   مر َمػجصَ  َرُجٌؿ إلَػ  َرُيػسِؿ اهلِل : ِ  ُّ سا 
َُػَس فُػٌَف  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ  اهللُ  ْجِمِاا ِِ رُا ال َفْرَؽ هْف َ ُكػسَف اليرػصِئُؿ  َفهذا ِممرص ال َ ِرُد الَحِد ُث ِِ

 .هْس َيْ ُرهُ 

ًِ َمػػػهْ المُ  .2 َُػػػػُؿ ػػػرسي الػػػػرر َ ػػػ س هفْ ا س َُ ػػػػَتِرَك ِف فػػػ  االْيػػػػـِ   فِ خَ  ْ اسي مػػػػف  ُْ  رَ كُ ذْ َ ػػػػفَ  اُم
ًَ ِ رُا ُتِرَؾ ُدسَف َتْدِ  دٍ  َُمص ُدسَف هْف ُ َم مَزُه ِمف اآلَخِرا سُيممَ  ُمْهَم  .َهَحَد
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َُمص ِ َدً  سال رػصِ   َ ػِ،ْ ًْصا  ْف كصَف َهَحُد َكصَؿا ساِ  ُْ َْْ ِف َفَ ِإ ُرْ خصِف ِ َدَتْ ِف هس َ ِ،ْ  َفِإْف كصَف ال
 . ِ دَ ال م   ِ سا َ رِ  فْ مِ  اُ  ر مم  هَ  ؿُّ دُ مص  َ  دَ جِ    َ حتر  ؿِ مَ َفَ ُ ْدَ َؿ َحد ُث الُمهْ 

ـْ َ ْرِس َمْ ُا إالر راٍس ساِحدٌ  .3  .َمْجُهسُؿ الَ،ْ ِفا سََُس الرراِسي الرِذي َل

إذا َس رَدُا   سَ َرى َكِ  ٌر ِمَف الُ،َممصِ  هفر َذا الرراِسي ال ُ ْدَ ُؿ َحِد ُ ُاا سالرراِجُح ه رُا ُ ْدَ ُؿ َحِد ُ اُ 
 .هَحُد ُمَممصِ  الَجْرِح سالترْ،ِد ؿِ 

الػػرراِسي الرػػِذي َرَسى َمْ ػػُا هْك َػػُر ِمػػْف راٍس : َمْجهُػػسُؿ الحػػصِؿا سُ َيػػمر  الَمْيػػُتسرا سَُػػسَ  .4
 .سَلْ َس ِف ِا َجْرٌح سال َتْسِ  ؽٌ 

 .ا َ ْؿ ُ َتَسقرُؼ ِف ِا َحتر  َ َتَ  رَف حصُلاُ سالرراِجُح ِف  َذا الرراِسي ه را ال ُ ْدَ ُؿ َحِد ُ ُا سال ُ َردُّ 

ُمِرَؼ حصلُػُا َجْرحػًص هْس س  َرَسى مْ ُا َهْكَ ُر ِمف َراٍسا َمْ،ُمسـُ الحصِؿا سََُس الرراِسي الرِذي .5
 .َتْسِ  دصً 

ػ َُ َحِد ِ ِا ِ َحَيِب الَمراتِػِب الرتِػ  َيػَ َؽ ِذْكُرَػصا َفإمر ذا الرراِسي ُ َت،صَمُؿ َم ص هْف ُ ْدَ ػَؿ َحِد  ُػُاا َس
 .هْس ُ ْ َظَر ِف ِاا هْس ُ ْكَتَب ِلَْمِت صِرا هْس ُ َردر َحِد ُ اُ 

 

ُِ ِف  ُرساِة الُكُتِب اليمتر ِ  ُـّ الَمراِج ََ  :ه

  َػ742َتْهِذ ُب الَكمصِؿا ِلْممزيا ت. 

  َػ852َتْهِذ ُب الترْهِذ ِبا الْ ِف َحَجٍر الَ،ْيَدَِ  ا ت. 

  ُب الترْهِذ ِبا ال ِف َحَجٍر الَ،ْيَدَِ   هْ  صً َتْدِر. 

 ََ  : فَ سحِ رُ جْ ف  المَ  ُِ راجِ المَ  ـُ سه

  ِي ػرَ  حُ رْ الجَ  كصفَ  فْ ا سا ِ حَ رِ ف جُ ف ا مَ  رَ كَ َػا ذَ 748ا ت  م  ِ ََ مذر ا لِ اؿِ دَ تِ االمْ  افُ زَ  ْ م 
 . ؼٌ ،ِ  َ  ف اِ  فْ مَ  ؿُ كُ  َس  ْ مَ ا فَ اْ  ر  َ تَ ا فَ ح حٍ مَ 
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  ِدْ رِ سلػػـ َ ػػ  ػػزافِ فػػ  المِ   ُّ  ِ ََ ـ الػػذر َُ رَ َكػػذَ  فْ َمػػف ػػا  رَ َكػػذَ  ارٍ َجػػحَ  ال ػػفِ  ا ػػزافِ المِ  يػػصفُ ل 
ػ اُ َْ خصلَ فَ  َ  م الذر  َـَ كَ  َُ ا سقد راجَ  بِ هذِ ـ ف  التر َُ رُ كْ ذِ  ُْ  ُػ ص َ فػ  هَ  اُ دَػسسافَ   ص َ ف  ه
َِ   ِ ص َ ف  ي هسَ خرىا فَ هُ   . ِ  َ مم ََ ا
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واةُِ:ُث اِلثاًُ ُالرُّ ُط ب قات 
ساِة ِمْف َحْ ُث تصِر ُخ الِسالَدِة سِ داَ ُ  الترَحمُِّؿ سالررَحَُت الِ،ْمِم رُ  اْمَتَ   المُ  َحدمُ سَف ِ َتساِر ِخ الرُّ

ِؼ َكذِ  ُْ ِمَذُتِا ستصِر ُخ َسفصِتِاا سذِلَؾ ِلَك ُُُ سُخ الرراِسي ستََ ساِةا سَمْ،ِرفَػ ِ س اتممػصِؿ  ِب َ ْ،ِض الرُّ
ْْ صُف ال رػْسِريُّ اتممص اليرَ ِد هْس َمَدـِ  ـْ : ِلِاا َفَدْد قصَؿ ُي ساُة الَكػِذَب اْيػَتْ،َمْم ص َلهُػ ػص اْيػَتْ،َمَؿ الػرُّ َلمر

ـْ قَػػػْد مػػػصُتسا َقْ ػػػَؿ ذِلػػػػَؾ الترػػػصِر خَ  ػػػخصٍصا َفَتَ ػػػ رَف ه رهُػػػ ُْ ساَ ػػػَ  َمػػػْف ه ـْ الرم ا َفدَػػػْد ادرَمػػػ  َ ْ،ُ ػػػُه
 .ِ َيَ ساتٍ 

َػػػػ ِكتص ػػػًص ِ إْيػػػدصِط ال ر ِػػػ م 447هْظهَػػػُرسا َيػػػَ َ   َض الَ هُػػػسدِ هفر َ ْ،ػػػ: مَػػػِ  ذِلػػػؾَ سِمػػػْف هْم ِ  
ػػص الِجْزَ ػػَ  َمػػْف َ هُػػسِد َخْ َ ػػرَ  ـَ مر سَيػػ اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػ ػػحصَ ِ ا َفَممر ػػهصَدُة َمػػَدٍد ِمػػْف المر َُ ا سِف ػػِا 

ػػػهصَدُة مُ : ُمػػػِرَض َممَػػػ  الَخِط ػػػِب الَ ْغػػػَداِديم قػػػصؿَ  َُ ـَ  َ َػػػذا ُمػػػَزسرٌرا ِف ػػػِا  ْ،ػػػَد ،صِسَ ػػػَ  سقَػػػْد هْيػػػَم
َُهصَدُة َيْ،دِ   .1 ِف ُم،صٍذ سمصَت َقْ َؿ َخْ َ َر ِ َيَ َتْ ِف  َخْ َ َرا س

ساِةا َفدَػػْد اْ َتَكػػُرسا َطِر دَػػً  ُ سِِ ر ػػص ال َ ِجػػُد ُكػػؿر َػػذه الَمْ،ُمسمػػصِت كصِممَػػً  َمػػْف ُكػػؿم الػػرُّ
 .الطرَ دصتِ  ا َِذِه الطرِر َدَ  ِمْمـَ ِسيا سَيمرسْ ِر الِ،ْمِم م ِلمرراَتْدِر ِ  رً  ِلْمُ،مْ 

َُػَس َمْ،َ ػ  الطرَ دَػِ ؟ ُ ساِةا َفمػص  ساِة فَػْرٌع ِمػْف فُػُرسِع تػصِر ِخ الػرُّ ـُ َطَ دصِت الرُّ الطرَ دَػُ  َفِ،ْم
 َ َِ  .الِج ُؿ الِ،ْمِم ُّ ِلمرراِسي: اْمِطَحًص 

ػػػِتراؾَ  ُْ ػػػذا َ ْ، ِػػػ  ا ـْ ِة ِ َغػػػضم ال رَظػػػِر َمػػػْف الُ،ُمػػػالساِحػػػَدِة ِفػػػ  اِيػػػصِتذَ ُرساِة الطرَ دَػػػِ   َس ِرا َفهُػػػ
ػذا ُ يػصِمُد  ِ ِ، صَرٍة ُهْخَرى ُزَمَُ  الدمراَيِ  الرِذ َف َتَتْمَمُذسا َم،ًص َمَم  َمْجُمسَمٍ  ِمػَف اِيػصِتَذِةا َس

ساِة ال صِ ِه َف ِف  اِْيمص ِ َمَم  َمْ،ِرَفِ  اتممصِؿ اليرَ ِدا سالترْمِ  ِز َ ْ َف الرُّ  .2 ُمتَُ

                                                           
 .ـ1973ا  تحد ؽ مم  محمد ممرا مكت   َس  ا الط ،  اِسل  436ط دصت الحْصظ لمي سط   1

الم،   ي ر ط دصت الرساة مف هحد الُ سخ الت  ت،   ميتس صتهـ ف    ط  سالط دصت  هذا 2
 .هحصد  اا س ْهـ الم،   مف الي صؽ
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ُِ ِفػػ  الطرَ دػػصِتا الطرَ دػػصُت الُكْ ػػَرىا الْ ػػِف َيػػْ،ٍدا ت  ـم الَمراِجػػ ََػػ َػػػا سالطرَ دػػصُتا 231سِمػػْف ه
ََْ   ِف خ صطا ت   .َػ241ِلَخِم 

 

ـُْ ْني  ُاهلل ُع  حاب ة ُر ِضي  ُالصَّ

حصَ ُ  ُقْدَسُة الُمْيِمِم َف َ ْ،َد َرُيسِؿ اهلِل  ا َحَممُػسا ِلػساَ  الِ،ْمػـِ سالػدرْمَسِة ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ المر
؟ حصِ  م ََُس َتْ،ِر ُؼ المر  سالِجهصِد ِمْف َ ْ،ِدِها َفمص 

 

حاِبيُ  ُالص  ُت ْعِريؼ 

ػػحصِ  ُّ ِمْ ػػَد الُمَحػػدمِ  ف سمػػصَت َممَػػ   ُمْؤِم ػػًص  ِػػاِ  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَمػػْف َلِدػػَ  ال ر ِػػ ر : المر
 .اإلْيَـِ 

َُ ال ر ِػ ر   َمُؿ َمػْف َيػِم ُْ سَمػْف َرُِها سَمػْف طصلَػْت  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػسَكِمَمُ  َلِدَ  َت
 .ُمْحَ ُتُا َلُا سَمْف َقُمَرتْ 

ـْ َ ْمَدُا َ ْ،َد اإلْيَـِ        ـَ سَل ـر هْيَم ـَ ُ  َفَ ُ َ،دُّ َمحصِ ّ ًصا سكذِلَؾ  سهمرص َمْف َلِدَ ُا َقْ َؿ هْف ُ ْيِم
 .َمْف َلِدَ ُا ُمْؤِم ًص ِ ِا لِك رُا مصَت ُمْرَتدًا َمْف اإلْيَـِ ال ُ َ،دُّ َمحصِ ّ صً 

ِح ُح َه رُا َمَحصِ       .َهمرص ِإْف َتَخَمَؿ ِإْيََمُا ِردرٌةا َفصلمر

ػػػػػحصَ ِ  َحْيػػػػػ  ف َممَػػػػػ  مصئػػػػػِ  هْلػػػػػِؼ َمػػػػػحصِ  ٍّ َتْ،ِر ػػػػػِؼ الُمَحػػػػػدم ِ  بَ سَ ِز ػػػػػُد َمػػػػػَدُد المر
ـْ َجِم ،صً   .سَمحصِ  رٍ  َرِ َ  اهلُل َمْ ُه

ُُِمػػسِل م ف  ػػحصِ  ُّ ِمْ ػػَد ا  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَمػػْف طصلَػػْت ُمػػْحَ ُتُا ِلم ر ِػػ م : سالمر
 .ُمْؤِم ًص ِ ِا سمصَت َمَم  اإلْيَـِ 
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َْْرُؽ َ ْ َف التر،ْ  َْْ ِف طُ سال فر ِمػف  سُؿ الِمدصِ ا سُكؿ  ِر  َْْ ف َمػِح ٌح ِفػ  َمجصِلػِاا ِِ الترْ،ػِر 
ََُس  حصِ  م مص َ ْ،ِ   الُمَحدمِ  ف  َُ ال رِ  ر ِرساَ ُ  المر َ دُػسُؿ  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ  ا هْي هْف َ ْيَم

ْ ئًصا سُر رمص كصَف ذِلَؾ ِخََؿ لَ  َُ َْْ،ُؿ  َُ هْس َرهىَكَمًص هْس َ راُه َ   .َحظصٍت َفَدْطا َفَ ْرِسي مص َيِم

ُُِمػػػػػسِل م ف َفهُػػػػػَس  ػػػػػص مػػػػػص َ ْ، ِػػػػػ  ا ػػػػػحصِ  م سهمر ػػػػػكرُؿ ِمْ ػػػػػَد  َرْهُي المر َُ ََُ ػػػػػُاا سال َتَت سَمْذ
حصِ  م الُدْدَرُة َمَم  إْ ػداِ  الػررْهِي إالر َ ْ،ػَد ُممػصَحَ ٍ  َطِس مَػٍ  ِلم ر ِػ م   ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػالمر
ُُ ِف هػص اِحصِد ػَث ساآل ػصِتا سُ َِحػُظ ِف هػص َكْ ِْ رػَ  َت،صُمػِؿ ال ر ِػ م   ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػَ ْيػَم

َُ اِْحداثِ   .َم

حصَ ِ  ِ َحَيبِ  ُُِمسِل م ف ِمئصتِ  سَ ْ ُمُ  َمَدُد المر حصَ ِ  َفَدْطا سَقْد َ َمُغسا  َتْ،ِر ِؼ ا المر
ـْ َهْمَحصبَ اَيٍ  اِلْ ِف َحْزـٍ مصئً  ساْ َ ْ ف سِيتم َف َمحصِ ّ ًص سَمحصِ  ر ً ِف  ِدر   .ص َ تْ الُْ  ا سَلَ،مرُه

ُ

ْحب ة ؟ ُالصُّ ُت ْثب ت  ـ  ُِب

ُُِمسِر الترصِلَ ِ  سَِ َ  حصِ  م ِ ساِحَدٍة ِمَف ا  :َتْ ُ ُت ُمْحَ ُ  المر

 
حصَ ِ ا َك ُُ سِت ُمْحَ ِ  هِ   َ ْكػٍر سُمَمػَر َُهصَدِة ِلَؾ  ِ الترَساُتُرا سذ .1 َمَدٍد َكِ  ٍر ِمَف المر

ـْ َجِم ،صً   .سُمْ مصَف سَمِم ٍّ َرِ َ  اهلُل َمْ ُه

 ت  ت المح  

  صلتساتر  صلُهرة  ُهصدة محص    ُهصدتا
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ػػػػَ  ُدسَف الترػػػػساُتِرا َك ُُ ػػػػسِت ُمػػػػْحَ ِ  ِ ػػػػ .2 ػػػػْهَرُةا سَِ ُُّ ػػػػَ   ػػػػِف  مصـِ ال َُ  ػػػػِف َ ْ،َمَ ػػػػَ  سمكص
ُهسَرةٌ َرِ َ  اهلُل َم ْ  فٍ مَ حْ مِ  ُْ ٌ  َم  .ُهمصا َفِمُكؿم ساِحٍد ِمْ ُهمص ِقمر

ػحصَ ِ  هفر ُفَ ػًص لَػُا ُمػْحَ ٌ ا َكُمػْحَ ِ  َحَمَمػَ  الدر  .3 ػِهَد لَػُا سِيػَقْسُؿ هَحِد المر َُ  ا َفدَػْد 
َ،ِريُّ ِ ذِلؾَ  ُْ  .هُ س ُمسَي  اِ

ػْرِط هْف  .4 َُ ِْْيِا إ رُا َمحصِ    ِ  َ ُكػسَف ذِلػَؾ ُمْمِك ػًصا سذِلػَؾ َقْ ػَؿ هْف َ ُدسَؿ الَ،ْدُؿ َمْف َ 
ػصَ   ْ فِ َػ ا ِلَحِد ِث ا111َيَ ِ   َُ ُمَمَر َقصَؿ َمػمر  ِ َ ػص ال ر ِػ ُّ َمػمر  المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ اْلِ،

ََػػِذِه فَػػِإفر َرْهَس ِمص ـْ  ـْ َلْ مَػػَتُك ـَ َفدَػػصَؿ َهَرَهْ ػػَتُك ػػص َيػػمرـَ قَػػص َئػػِ  َيػػَ ٍ  ِمْ هَػػص اَل ِفػػ  ِِخػػِر َحَ صتِػػِا َفَممر
َْرِض َهَحدٌ  ِْ ََُس َمَم  َظْهِر ا  .1 َ ْ َد  ِممرْف 

ََُس هُ س الطْ ِؿ  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ سَمَدَؽ َرُيسُؿ اهلِل  حصَ ِ  َمْستًص  َفَدْد كصَف ِِخُر المر
ػػذ 111َ  َرِ ػػَ  اهلُل َمْ ػػُا تُػػُسفمَ  َيػػَ َ  مَػػمػػصِمُر  ػػُف سا ِ  ا ِمػػَف اإلْمجػػصِز ِ صإلْخ ػػصِر َمػػْف َػػػا َس

ُرِر ؼِ   .2 الُمْيَتْدَ ِؿ ِف  الَحِد ِث ال رَ ِسيم ال
 

حاب ةُِ ُالصَّ ُط ب قات 

ـْ إلَػ   َػَِث َطَ دػصٍت سذِلػَؾ  َُػَس َتْدِيػ ُمُه ػحصَ ِ   هْفَ ُؿ الترْدِي مصِت سهْيػَهُمهص ِفػ  َطَ دػصِت المر
ساَ ػػِ   اِمػػدرِة اْمِت ػػصراٍت ُمْجَتِمَ،ػػ ً  بَ َحْيػػ ػػْحَ ِ ا سَك ْػػَرُة الرم ا سطُػػسُؿ المُّ ـُ اإلْيػػَـِ ََمُّهػػص َتدَػػدُّ ه
حصَ  ِ : سَِ َ  حصَ ِ ا ِمغصُر المر حصَ ِ ا هْسيصُط المر  .ِك صُر المر

 

 

 

                                                           
 . 116مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا رقـ  1
ه صؼ  ، هـ ف  إ  صت المح   إخ صر هحد التص ، ف الك صرا سالمح ح هف ذلؾ إمص هف  كسف  2

 .اا سذلؾ داخؿ ف مص ي ؽ مف  دصطمرفا مف محص   ِخرا هس مف المحص    ْي
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حاب ةُِ ُع دال ة ُالصَّ

ػػحصَ ِ ا  ُِ المر ِِ َجِم ػػ َػػَؽ ُمَممػػصُ  الَحػػِد ِث َممَػػ  َمدالػػَ  ُْ ِمػػْف هَحػػٍد  سَمْ،َ ػػ  ذِلػػَؾ ه رػػُا لَػػـْ اتْر َ دَػػ
ا ـْ الَكِذُب ِف  الَحِد ِث ال رَ ػِسيم ػص ُسقُػسُع الَخَطػِأ سال مْيػ صفِ  ِمْ ُه ػٌر  سالَمْ،ِمػَ  ِ  سهمر َُ ـْ َ  ـْ َفهُػ ِمػْ ُه

حصَ ِ  مص َ ِم  ـْ ذِلَؾا سِمَف اِِدلرِ  َمَم  َمداَلِ  المر ُُ ِمْ ُه  :َ َ َد

ػػػ} ِمػػػَف الدُػػػْرِِفا قػػػصَؿ َت،ػػػصَل   .1 ْرػػػصِر ُمَحمر ػػػدراُ  َممَػػػ  اْلُك ُِ ٌد َرُيػػػسُؿ المرػػػِا َسالرػػػِذ َف َمَ،ػػػُا َه
ـْ  ِه ـْ ِفػ  ُسُجػسَِ َُ ًَ ِمَف المرِا َسِرْ َسا ًص ِي َمص دًا َ ْ َتُغسَف َفْ  ـْ ُركر،ًص ُيجر َُ ـْ َتَرا ُرَحَمصُ  َ ْ َ ُه

 . !!هْف َ ْكِذُ سا َمَم  اهلِل سَرُيسِلاِ  َفَهْؿ ُ ْمِكُف ِلَمْف َِذِه ِمْصُتُهـْ  1 { ِمْف َهَ ِر اليُُّجسدِ 

َمػْف َه ِػ  َيػِ، ٍد اْلُخػْدِريم َرِ ػَ  المرػُا َمْ ػُا قَػصَؿ قَػصَؿ ال ر ِػ ُّ َمػمر  المرػُا ِمػَف اليُّػ رِ ا  .2
ًََ ػص َمػص  َ  ـْ َهْ َْػَؽ ِمْ ػَؿ ُهُحػٍد َذ ـْ مَػَ  ُمػدر َمَمْ ِا َسَيمرـَ اَل َتُي ُّسا َهْمَحصِ   َفَمْس َهفر َهَحػَدُك َِ َهَحػِد

َْاُ  حصَ  ِ . 2 َساَل َ ِم  ِذِه ِم َزٌة ِلُكؿم ساِحٍد ِمَف المر  .َس

ا  .3 ـْ َِ ـْ الرِذ َف قصَمْت الدرْمَسُة سالدرْسَلُ  اإلْيَِم رُ  ِ ُجُهسِد َُ حصَ َ   ِمَف الَمْ،ُدسِؿا إفر المر
َِْؿ ساِْمساِؿا َفهَػْؿ ُ ْ،َدػُؿ سَقْد َ َذُلسا ِف  َيِ  ِؿ ذِلَؾ ُكؿر يصٍؿ سَ ِْ ٍسا  ُِْس ساِ َحتر  اِْ 

ـَ ُكؿر مص َ  صُه سَ حر  ِمْف هْجِماِ   .َ ْ،َد ذِلَؾ هْف َ َتَ،مردر الَكِذَب َمَم  اإلْيَـِ ِلَ ْهِد

4.  ِِ حصَ ِ  َكػَذَب َممَػ  ال ر ِػ م ـِ ـْ َ ْ ُ ْت هفر هَحدًا ِمَف المر ا َفَم ُِ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػف الساِق
 .ـَ مر يَ سَ 

ِك َؾ ِفػ  الدُػْرِِف ساليُّػ رِ ا سَُػَس  ُْ حصَ ِ  إ رمص ُ ِر ُد ِ ذِلَؾ التر سِلذِلَؾ َفإفر َمْف َ ْطَ،ُف ِف  المر
 .َََدُؼ هْمداِ  اإلْيَـِ 

؟ َفَكْ ػػؼَ : سُربر يػػصِئٍؿ َ ْيػػأؿُ  ـْ ْْػػَرَُ ػػحصَ ِ  ُم ػػصِفُدسَف ُ ْخُْػػسَف ُك ـْ َ ُكػػْف َ ػػْ َف المر ـْ َمػػْف  هلَػػ ُ َم مػػُزَُ
حصَ ِ  الُ،ُدسِؿ؟  المر

                                                           
 .29يسرة الْتحا مف اآل    1

 .3673 مح ح ال خصريا كتصب الم صقبا رقـ 2
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 :سالَجساُب َمْف ذِلَؾ ِمْف ُسُجسهٍ  

ـْ َ ْ َؽ ِمَف الُم صِفِد َف ِف  ِِخِر َح ػصِة  .1 ـَ َل إالر َمػَدٌد َقِم ػٌؿ ال ر ِػ م َمػمر  المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػمر
ػَر ُمَ صِفدًػص  " َسَيػمرـَ  قَػصَؿ َمػمر  المرػُا َمَمْ ػاِ  ِجّدًا ِمَف الُم صِفِد فا َفدَػدْ  َُ ِفػ  َهْمػَحصِ   اْ َ ػص َم

ـْ َ َمصِ َ ٌ  اَل َ ْدُخُمسَف اْلَج رَ  َحتر  َ ِمَج اْلَجَمُؿ ِف  َيـم اْلِخَ صطِ   .1"ِف ِه

قَػػػْد هْخَ ػػػَر ُحَذْ َْػػػَ   ػػػَف الَ مػػػصِف َرِ ػػػَ  اهلُل َمْ ػػػُا  ـَ مر َيػػػسَ  اِ ْ ػػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػػهفر ال ر ِػػػ ر  .2
ـْ ِ أ َُْه ػ ُِ ػْسَف هْف َ ْك َُ ـْ َ ْخ ػص َجَ،َمهُػ حصَ ُ  سالُم صِفُدسَف َ ْ،َمُمسَف ذِلػَؾا ِممر ا سكصَف المر ـْ ْيمصِئِه

َُْ  إذا َكَذُ سا ِف  الَحِد ِث ال رَ ِسيم   .ُحَذْ 

َُْهـْ   .3 ػػ َُ ػػْ ِا ُمَؤكرػػٍدا َفدَػػْد َك ُِ ػػْكٍؿ  َُ ػػحصَ ُ  َ ْ،ِرفُػػسَف الُم ػػصِفِد َف ِ  اهلُل ِفػػ   َلدَػػْد كػػصَف المر
ـْ َمػْف كػصَف لَػُا َدْسٌر  ػصِرٌز ِفػػ   ػدصَؽ َ ػْسـَ ُهُحػٍدا سِمػْ ُه ُِ ـْ َمػْف قػصَد االْ  َمػساِطَف َكِ  ػَرٍةا َفِمػْ ُه
ا قػػصَؿ  ـْ ُُْه ػػ ُِ ػػْصِت مػػص َ ْك ـْ ِمػػَف المم كػػذاا َكمػػص هفر َلهُػػ ػػراِرا سحصِد َػػِ  اإلْفػػِؾا َس َمْيػػِجِد ال م

ـْ تُ } َت،ػػصَل   َذا َرَهْ ػػَتُه ػػٌب ُمَيػػ رَدٌة َساِ  ُُ ـْ ُخ ـْ َكػػَأ رُه ُْ ِلدَػػْسِلِه ْف َ ُدسلُػػسا َتْيػػَم ـْ َساِ  ْ،ِجُ ػػَؾ َهْجَيػػصُمُه
ـُ المرُا َه ر  ُ ْؤَفُكسَف  ـْ َقصَتَمُه ـُ اْلَ،ُدسُّ َفصْحَذْرَُ َُ ـْ   .2{ َ ْحَيُ سَف ُكؿر َمْ َحٍ  َمَمْ ِه

ـْ ِف  َلْحِف اْلَدسْ } سقصؿ ت،صل    .3{  ؿِ َسَلَتْ،ِرَف رُه

ُُ ِمْ ُهـْ  ـْ هْس َ ْيَم حصَ ِ  َ ْيَأُلُه ـْ َ ُكْف هَحٌد ِمَف المر  .َفَم

َُْ ٍ  ف  الَ،ِد َدِةا هْس َتْحِم ِؿ  .4 َُـ الَكِذَب ِف  َحِد ٍث ِلَتْحِر ِِْا سَتْغِ  ِر  َلْس حصَسَؿ هَحُد
َُ الُدْرِِف الَكِر ـِ ه ـْ َحراـٍ هْس َتْحِر ـِ َحٍَؿ َلَت،صَرَض ذِلَؾ َم ْس اليُّ رِ  ال رصِ َتِ ا سَلَتَمدرى َلهُػ

حصَ ُ  سَُ  ََُؼ هْمُرهُ المر  .ـْ ُكُ ٌرا سالْ َك
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حاب ةُُِرُ دُِاالم ص ُِفيُالصَّ

ََممهص ا سِمْف ه ـْ حصَ ِ  َرِ َ  اهلُل َمْ ُه َمٍ  ِف  المر  :ُتسَجُد ِمدرُة َممصِدَر ُمَتَخمم

َػػػا َذَكػػَر ِف ػػِا 463ا ت رم َمْ ػػِد الَ ػػ االْيػػِت ،صُب ِفػػ  هْيػػمصِ  اِْمػػحصِبا ال ػػفِ  .1
 .َمحصِ ّ ًص َتْدِر  صً  3511

ػػػحصَ ِ ا الْ ػػػِف اِِ  ػػػِرا ت  .2 َػػػػا َذَكػػػَر ِف ػػػِا مػػػص 631ُهْيػػػُد الغصَ ػػػِ  ِفػػػ  َمْ،ِرفَػػػِ  المر
 .َمحصِ ّ صً  7511ُ دصِرُب 

ػػحصَ ِ ا الْ ػػفِ  .3 ػػُمساًل  ا سَُػػَس هْكَ ُرَػػصَػػػ 852َحَجػػٍرا ت اإلمػػصَ ُ  ِفػػ  َتْمِ  ػػِز المر ُُ
ا س مػص  12279ا َذَكَر ِف ِا سِدقر ً  ِر الْخػِتٍَؼ فػ  االْيػـِ َتْرَجَمً ا  مص ف  ذلؾ الُمَكرر

 .ف ا َمف َذَكَره َ ،ُض اليرصِ د َف َخَطأً 

ػحصَ  ِ  َح ػصةِ " همرص ِكَتصُب  هُػَس ِكتػصٌب ُمْخَتِمػٌؼ َمػْف الُكتُػِب فَػػا 1363ِلمكص ػدَمسيا ت  " المر
َُػػَس ُمَرترػػٌب َممَػػ  الَمْسُ ػػسمصِتا َ ػػْذُكُر مػػص كػػصَف  اليرػػصِ َدِ ا َفمَػػْ َس ُمَرتر ػػًص َممَػػ  اِْيػػمصِ ا َ ػػْؿ 

ْخٍَص سَدْمَسٍة سَمَمٍؿ سِجهصٍد سُخُمٍؽ سَتْ ِحَ  ٍ  حصَ ُ  ِمْف ِمْمـٍ سا   .َمَمْ ِا المر

 

 

 

 

 

 

ُالتَّاِبع وف

َُسَ  ا سمصتَ : الترصِ ِ، ُّ   .َمَم  اإلْيَـِ  َمْف َرَسى َمْف َمحصِ  ٍّ
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ا قػػػصَؿ َت،ػػػصَل   ـْ ِفػػػ  الدُػػػْرِِف الَكػػػِر ـِ سالَحػػػِد ِث ال رَ ػػػِسيم َساليرػػػصِ ُدسَف  }  سقَػػػْد َسَرَد ِذْكػػػُر َفْ ػػػِمِه
َْ َمصِر  ِْ ُلسَف ِمَف اْلُمَهصِجِر َف َسا َسر ِْ ـْ ِ ِإْحَيصفٍ ا ـْ َسَرُ سا َم ْ  َسالرِذ َف اترَ ُ،سَُ ُا َرِ َ  المرُا َمْ ُه

ـُ  َْْسُز اْلَ،ِظ  َْ َهصُر َخصِلِد َف ِف َهص َهَ دًا َذِلَؾ اْل ِْ ـْ َج رصٍت َتْجِري َتْحَتَهص ا  .1 {َسَهَمدر َلُه

ـر الرػػِذ َف "  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػسقػػصَؿ َرُيػػسُؿ اهلِل  ـْ  ُػػ ـر الرػػِذ َف َ مُػػسَ ُه َخْ ػػُر ال رػػصِس َقْر ِػػ   ُػػ
 .2 َ ُمسَ ُهـْ 

ِث َطَ دصتٍ   ـْ إَل   ََ  :سُ ْمِكُف َتْدِي ُمُه

  ـْ َيػِ، ُد  ػُف َهِرَِ ُْ حصَ ِ ا سِمْف ه ـْ َمْف المر ـْ الرِذ َف هْكَ ُر ِرسا صِتِه ِك صُر الترصِ ِ، فا سَُ
 .َػ111يُّ ت رِ مْ َػا سالحيُف ال َ 94 ر ت  َ َػا سمرسُة  ُف الزُ 91الُمي مب ت 

  ْـ َُػػ ـْ هْسيػػصُط الترػػصِ ِ، فا س ػػحصَ ِ  فَػػِرساَ ُتُه ساَ ػػِ  َمػػْف المر ُدسَف الطرَ دَػػِ  اليرػػصِ َدِ  ِفػػ  الرم
ـْ َمْف الترصِ ِ، ف حصَ ِ  تُدصِرُب ِرساَ َتُه  .َمْف المر

  ًَ حصَ ِ  إالر َقِم  ؤالِ  ال َ ْرُسسَف َمْف المر  .ِمغصُر الترصِ ِ، فا َس

 

ْضػػر م وف َُػػـْ الم خ  ـْ ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػال ر ِػػ ر الرػػِذ َف مصَمػػُرسا : ا س ا سهْيػػَمُمساا سلَػػْ َس َلهُػػ
 .ُمْحَ  ٌ 

ـْ َلِدػػَ  ال ر ِػػ ر  ػػؤالِ  َ ْ،ُ ػػُه ـْ َ ْمدَػػُا ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَس ـْ لَػػ ا سَلِك رػػا كػػصَف كػػصِفرًاا سَ ْ،ُ ػػُه
ـَ ِف  َح صِة ال رِ  م  ـْ هْيَم ـَ َ ْ،ػَد َسفصتِػِاا ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ إْطَقًصا سَ ْ،ُ ُه ـْ هْيَم ا سَ ْ،ُ ُه

 َِ ـْ َمْمُرس  ُف م مسُف ا َهِرَِ ُْ َػا سهُ س ُمْ مصَف 81َػ سيس ُد  ُف َيََْمَ  ت 74ت  يم دِ سْ سِمْف ه
 .َػ95ال هدي ت 

                                                           
 .111يسرة التس  ا ِ    1
 .3651 صريا كتصب الم صقبا رقـمح ح ال خ 2
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فر َمْف َلِدَ  ال رِ  ر  ا ِِ ـْ ـْ ُر رمػص  ـَ مر َيػسَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ سَقْد حصَسَؿ الُ،َممصُ  َحْمَر هْيمصِئِه ِمػْ ُه
ْف كػػػصَف كػػػصِفرًاا فَػػػإْف َرساُه َ ْ،ػػػَد إْيػػػَِمِا  مُػػػُا َمْدُ ػػػساًل سا  ػػػْ ئًصا َفَ ُكػػػسُف َتَحمُّ َُ َُ هْس َرهى ِمْ ػػػُا  َيػػػِم

ْ ِط ِف ِا ُقِ َمْت ِرساَ ُتُاا سُ َ،دُّ اليرَ ُد ِ ِرسا ُُُرسِط الَ،داَلِ  سال ر ًَ ساْجِتمصِع   .َ ِتِا ُمترِم
 

ُأْتباع ُالتَّاِبِعيف

ـْ  ا سمصَت َمَم  اإلْيَـِ : سَُ  .َمْف َرَسى َمْف الترصِ ِ، م

ا َكمص َيَ َؽ ِف  َفْ ِؿ الترصِ ِ، ف ـْ ِف  الُدْرِِف الَكِر ـِ سالَحِد ِث ال رَ ِسيم  .سَقْد َسَرَد ِذْكُر َفْ ِمِه

ـْ هْ  ًص إَل   َ   :َِث َطَ دصتٍ سُ ْمِكُف َتْدِي ُمُه

 ـْ َمْف الترصِ ِ، ف ؤالِ  هْكَ ُر ِرسا صِتِه  .ِك صُر هْت صِع الترصِ ِ، فا َس

  ـْ َمػػػػْف هْت ػػػػصِع ـْ َمػػػػْف الترػػػصِ ِ، ف تُدػػػػصِرُب ِرسا ػػػصَتُه هْسيػػػصُط هْت ػػػػصِع الترػػػصِ ِ، فا سِرسا ػػػػصُتُه
 .الترصِ ِ، ف

  َ َسا ـْ ِمَف الرم  .ِ  َمْف الترصِ ِ، ف إالر الَدِم ؿُ ِمغصُر الترصِ ِ، فا سَلْ َس َلُه

 ُ  َ،ُُْ ا س ا سال رْسِريُّ َهِر هْت صِع الترصِ ِ، ف مصِلُؾ  ُف هَ ٍسا ساِْسزاِم ُّ ُْ  .سِمْف ه
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ـُْ:ُرابعا ُوأْنساب ي  ـْ ُوأْلقاب ي  ـْ واِةُوك ناى  1ُأْسماء ُالرُّ
ساِة ِمْف َحْ ُث هْيمصؤُ  اْمَتَ   الُمَحدمُ سفَ  ـْ س ِ صلرُّ ـْ سهْلدصُ هُ َُ َُ ا َفُر رمص ُذِكَر الرراِسي ُك ص ـْ ـ سهْ يصُ ُه

ػػصَ اَ  ُـّ الَتْمِ  ػػُز َ ْ َ ُهمػػص  ِ َساِحػػٍد ِمْ هػػص هْس  ِػػأْكَ را سُر رمػػص تَُ َُ اْيػػـِ َراٍس َِخػػرا َفَ ػػِت ـُ الػػرراِسي َمػػ اْيػػ
ـْ ِ صلُكْ َ ػِ  هْس الَمدَػِب هْس ال مْيػػَ ِ ا سَر رمػص ُ ػػْذَكُر الػرراِسي َمػ ررًة ِ صْيػػِمِا سَمػررًة ِ ُكْ َ تِػػِا فَػَ ُظفُّ َ ْ،ُ ػػُه

ػػَتِهْر  ِػػِاا ِلَكػػْ  ال  ،ػػرُؼ  ُْ ـْ َ  ساِة إلَػػ  ِذْكػػِر الػػرراِسي ِ مػػص لَػػ ه رػػُا اْ  ػػصفا سُر رمػػص َلَجػػأ َ ْ،ػػُض الػػرُّ
 .ُ خُا ِ رُا َ ِ، ؼٌ 

َػػ رَف ُمَممػػصُ  الَحػػِد ِث ِفػػ  الترْمِ  ػػِز َ ػػْ َف اِْيػػمص  ُْسا ِفػػ  ذِلػػَؾ الُمَمػػ رْصِت ستَْ ِ  سَمػػ ر
 :الرِت  ال ُ سَجُد َلهص َمِ  ٌؿ ِف  ال،صَلـِ ُكممِاا سِمْف ذِلؾَ 

ا سََُس هُ س صدٌ مر حَ  ف اليصئِب الكم  ا سََُس  ُمَحمردَمْف َلُا هْكَ ُر ِمْف اْيـٍ هْس ُكْ َ ٍ ا ِمْ ُؿ  .1
ُصـٍ  َِ  .َيِ، ٍدا سََُس هُ س 

 

 :  َيْ ِر ِ صِئِهـَ الَمْ ُيسُ سَف إلَ  .2

ِا ِمْ ُؿ اْ فِ َفُر رمص ُ ِيَب الرر  ـم َمْكٌتسـٍ  اِسي إَل  ُهمم  .ُه

 .ا َفُهَس هْحَمُد  ُف ُمَحمرٍد  ُف َحْ َ ؿ ِف َحْ َ ؿٍ  مص ُ ِيَب إَل  َجدمِه َكأْحَمدَ سُر ر 

ُِ رُ   . ِ  ر مصمِ  ف الخَ  سُر رمص ُ ِيَب إَل  َجدرِتِا ِمْ ُؿ َ 

ـُ هِ  ِا َمْمرسسُر ر   .مص ُ ِيَب إَل  َمْف َر رصُها كصلمدداِد  ِف اِيسِدا ساْي
 

ِرَصا ِمْ ُؿ ُم،صِسَ  َ اِْلدصُب الرِت  َمَم  خِ  .3 َِ صؿم   فِ  َِؼ ظص ا ُلدمَب  ِػذِلَؾ َمْ ِد الَكِر ـِ ال ر
ِ، ؼِ  َمْ دِ ِِ رُا َ ؿر ِف  الطرِر ِؽا س   .ِِ رُا كصَف َ ِ، َؼ الِجْيـِ ا ُلدمَب ِ ذِلَؾ اهلِل ال ر

                                                           
محمػػدا سالك  ػػ  م ػػؿ ه ػػ   كػػرا سالمدػػب م ػػؿ الْػػصرسؽ ساِممػػشا سال يػػ   م ػػؿ ال خػػصري : االيػػـ م ػػؿ 1

 .سالدُر 
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ِرَػػصا ِمْ ػػُؿ اإلمػػصـِ  .4 َِ َُػػَس ِمػػَف  م ِْػػ،ْ الجُ الُ خػػصِريم  ال مَيػػُب الرتِػػ  َممَػػ  ِخػػَِؼ ظص ا سلَػػْ َس 
ـَ َمَم  َ ِد َ ْ،ِض الجُ   فَ ِْ ،ْ الجُ  ا سخصِلٌد الحَ ا سلِكفر َجدرُه اِْمَم  هْيَم ـْ ا ا ُ ذر ،ْ  ف َفُ ِيَب إَلْ ِه

ـْ َ ُكفْ  ـْ َفُ ِيَب إَلْ ِهـا ً ذر حَ  َل َُ  .ا سا  رمص كصَف َ ْجِمُس ِمْ َد

 

ػػػَ  الرتِػػػ  ال َ ْحِمُمهػػػص إالر راٍس َساِحػػػٌدا ِمْ ػػػُؿ ُمػػػَديم  ػػػفِ  .5 ْْػػػَرَدُةا سَِ ا َفَ ْجػػػمَ  اِْيػػػمصُ  الُم
ََُكؿِ   .ُحم دٍ   فِ  س

 

ْْظػػًص سِكتصَ ػػً  سُ طْ  .6 ْْتَػػِرُؽا سَُػػَس مػػص َ ترِْػػُؽ َل  مَػػُؽ َممَػػ  هْك َػػِر ِمػػْف راٍسا ِمْ ػػُؿ هَ ػػسِ الُمترِْػػُؽ سالُم
ـْ  ِػُأمسٍر ُهْخػػَرىا   ػفِ  ػػَتَرَؾ ِفػ  َػػذا االْيػـِ ِمػػدرُة ُرساٍةا سا  رمػص َ ُكػػسُف الترْمِ  ػُز َ ْ ػػَ ُه ُْ مصِلػػٍؾا َفْدػَد ا

َْْتِرُؽ الُمترُِْؽ سال" سَقْد هلرَؼ الَخِط ُب الَ ْغداِديُّ ِكتص ًص خصّمًص ِف  َذا الَْفم َيمرصُه   ".ُم

 

ـا  .7 َر ـ سيػػػ ََ ْْظػػػًصا ِمْ ػػػُؿ يػػػ َُػػػَس مػػػص َ ترِْػػػُؽ ِكتصَ ػػػً ا سَ ْخَتِمػػػُؼ َل الُمْؤَتِمػػػُؼ سالُمْخَتِمػػػُؼا س
 .سِمْيسر سُمَيسرر

 

صِ ُاا سََُس هْف َ ترَِْؽ اْيمصفِ  .8 ْْظًص سِكتصَ ػً ا سَ ْخَتِمػؼَ  الُمتَُ ْْظػًص ال ِكتصَ ػً ا  َل اْيػمص هِ  ِهمػص َل
 .   ف َمم  سُمسَي   ف ُمم ِمْ ُؿ ُمسيَ 

 

َتِ ُا الَمْدُمسُبا .9 ُْ ـُ ُكٍؿ ِمػْف الػراسِ  الُم  ارِ ي اآلَخػاسِ   الػرر  ِػهَ  ـِ اْيػ َُ َمػ  فِ  ْ سََُس َهْف َ ترَِْؽ اْي
 .ِمْ ُؿ اِيسد  ف  ز َد س ز د  ف اِيسدِ 

 

َِ  ةُ سَ خْ اإلِ  .11  .ساةٍ رُ  ساتٍ خَ سهَ  ةٍ سَ خْ ف إِ اسي مِ مرر مص لِ   ُ فَ رِ ،ْ مَ : سا سَُ ساتُ خَ سا

ف ِمػ هِ  ػرِ ف يَ َمػ  ُ ساَ ػالرم  تْ فػإذا جػص َ  ا ِ ساَ ػصلرم  ِ  ةِ سَ خْ اإلِ  دُ حَ هَ  رُ هَ تَ ُْ ا قد  ُ ه ر : مـِ َذا ال،ِ  ةُ دَ صئِ سفَ 
 .دِ  َ ف  الير  أٍ طَ خَ  سدَ جُ سُ  ئُ صرِ الدَ  فر ظَ  سر فَ هُ ُْ المَ   رِ يَ  اِ ساتِ خَ هس هَ  اِ ستِ خْ إِ 

س  تٍ  ص ِ   فُ  دُ  ْ ا زَ اِ تِ مَ  ِ ف همْ سمِ   .هسرٍ ُْ مَ  س ي رُ سَُ   ص تٍ   فُ   دُ زِ ا س َ هسرٌ ُْ مَ َس
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َِ   ُ سا َ رِ  .11  .اِ تِ دَ  َ ف طَ مِ  ف راسٍ مَ  ساةِ الرُّ  دُ حَ هَ  يَ سِ رْ  َ  هفْ :  ا سَِ 1 قرافِ ا

ا  دِ فػ  اليرػػ أٍ َطػخَ  سدَ ُجػسُ  ئُ الدػصرِ  فُ ظُ  َ ا فَػاِ تِػدَ  َ ف طَ رسي َمػال َ ػ ةً الػراسي مػصدَ  هفر  ذلػؾَ  ةُ دَ صئِػسفَ 
 .اِ تِ دَ  َ ف طَ اسي مِ سى م هـ الرر ف رَ مَ  ساةِ الرُّ  بِ تُ ف  كُ   سفَ حدم المُ  فَ  ر  َ فَ 

 .م مصفَ مف يُ  سا  ٌ رِ  رٍ ،َ يْ لمِ   َس ا سلَ رٍ ،َ يْ مف مِ   م مِ  ْ التر  مصفَ  ْ مَ يُ  سا  ُ رِ : ذلؾَ   صؿُ سمِ 

 

 .رِ ف اآلخَ مَ   فِ ر  َ ف الدَ مِ  ؿٌ رسي كُ  َ  س هفْ ا سَُ جُ  ر دَ المُ   .12

َِ   ِ سا َ رِ  ةِ دَ صئِ َْ كَ  اُ تُ دَ صئِ سفَ  ػمَ  سفُ كُ   تَ ص ِ ف ال ر ـ مَ َِ دِ حَ هَ   َ سا َ رِ  فر إل  هَ   ِ صفَ  َ صإلِ ا  ِ افِ رَ قْ ا ا ةً سرَ هُ ُْ
َِ   مَ ص ِ ال ر   ُ سا َ مص رِ  َ  ْ  َ   .أُ طَ  هص الخَ فِ  فُّ ظَ  ُ ا فَ ةٍ سرَ هُ ُْ مَ  رُ  ْ يَ  ؿِ سر ف ا

َِ  ؾٌ صلِ مَ : ا صلُ سمِ   .صفِ  َ  ْ رِ مص قَ سَُ  رِ ف اآلخَ مص مَ هُ  ْ مِ  ؿ  سى كُ رَ  دْ دَ ا فَ  ُّ امِ زَ سْ سا
 

َِ   ُ ساَ ػرِ  .13 ػمػف اِ  ػص ِ  اآل ػص ِ   ُ ساَ ػهػص رِ مُ  َ ا سمَ رِ مػف اِمػصيِ  رِ كػص ِ ا  رسيَ َ ػ   هفْ ا سَِ
 َِ َِ   ً دَ  َ   طَ ممَ ا  .2  ً دَ  َ   طَ  َ دْ مف ا

 .اُ ا ُ سَ مَ  ـَ مَ ،ْ  ُ لِ   سفَ دم حَ المُ  اُ  َ  ر  َ ا فَ أُ طَ الخَ   اِ فِ  فُّ ظَ  ُ فَ  ُِ قر سَ تَ المُ  ُس كْ مَ  اُ ه ر : ذلؾ دةُ سفصئِ 

 بِ مِ طر المُ  دِ  ْ مَ   فِ  صسِ  ر ال،َ   ُ سا َ َػا سرِ 179ت  ؾٍ صلِ َػ مف مَ 124ت  يُّ رِ َْ الزُّ   ُ سا َ رِ : ا صلُ سمِ 
 . َ َْ لِ دَ زْ مُ  ِ  ُِ مْ الجَ  مص حد ثَ م هُ  اهللُ    َ رَ  ؿُ  ْ ا الَْ مف ا  ِ 

 

َُػمَ   ِ سا َ ف  الرم  ؾَ رِ تَ ُْ  َ  س هفْ ا سَُ ؽُ سالَحِ  ؽُ ص ِ الير  .14  ـُ دم دَػتَ مص مُ َُ دُ َحػهَ   ػصفِ اسِ رَ  صٍ خْ ف 
 .صةِ فَ السَ  رُ أخِ تَ مُ  رُ ساآلخَ  صةِ فَ السَ 

                                                           
 .رساة الط د  الساحدةا هي الج ؿ ال،مم  لمراسي: اِقراف َـ 1

ك ر م زل  سمممػص رسا   اِمغر م زل  سمممص سلس كصف هك ر ي ص مف اِ: سه صؼ  ، هـ مم  ذلؾ 2
سلس كصف همغر ي صا سال هظ ا داخَ ف اا فإف الدصرئ ال  ظف هف الراسي مصدة  رسي ممف َػس هف ػؿ 

 .م ا سهممـ
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ػػ ػػذه المُّ َِ   ِ ساَ ػػرِ   ػػ فَ  ُُ َمػػجْ تَ  ةُ سرَ َس َِ  رِ صيِ َمػػا   ػػفِ  هحمػػدَ   ِ اَ ػػسَ رِ كَ  تػػصدُ ،ْ س المُ سَُػػ رِ كػػص ِ مػػف ا
 رِ يِ صمػف اَِمػ رِ اِكػص ِ   ِ ساَ ػرِ  َػا س  فَ 179ت  َػ مف مصلؾٍ 259ت   م مِ هْ الير  إيمصم ؿَ 

 .ه  صً  َػ مف مصلؾٍ 124ت  يم رِ َْ الزُّ   ِ سا َ رِ كَ 

ػػ  الزُّ صتَ فَػػسَ  فَ  ْ مػػص َ ػػ ا فػػإفر  ِ ساَ ػػفػػ  الرم  أِ َطػػالخَ  ـِ َُّ سَ تَػػ ُُ ْفػػدَ : ـِ ْمػػَػػذا ال،ِ  ةُ سفصئػػدَ    م مِ هْ ساليرػػ يم رِ َْ
  ُّ مِ هْ اليرػػا س ك  ػػراً  ؾٍ صِلػػمَ لِ  ؽٌ يػػص ِ  ير َػػرِ الزُّ  ا لكػػفر مػػص مػػف مصلػػؾٍ  هُ مِ  ؿ  سى ُكػػسقػػد رَ  يػػ  ً  135
 .ف  ذلؾ أَ طَ ا سال خَ م ا ك  راً  فصةِ ف  السَ  رٌ خم أَ تَ مُ  اُ لَ  ؽٌ الحِ 

 .ؽُ سالَحِ  ؽُ ص ِ الير :  صهُ مر ف  ذلؾ يَ  ؼٌ  ر مَ مُ  يم ادِ دَ غْ ال َ  بِ  ْ طِ خَ مْ سلِ 
ُ

ُةُِيَُّمُِمُْالعُُِواةُِالرُُُّقابُ ْلُأُ 

 هػصا  صص  َخػ ـٌ اْيػ  ٍ  َ تَ رْ مَ  ؿم كُ ا لِ  ٍ  ر مِ مْ مِ  بَ اتِ رَ إل  مَ  ساةِ الرُّ  ـِ  ْ يِ دْ إل  تَ  َيْ َرَُـْ  سفَ  ُ دم حَ المُ  ؽَ  َ يَ 
َِ  ُـّ ََ ا سهَ الحد ثِ  ؿِ مَ سمِ  ساةِ سالرُّ  دِ  َ صلير ـ  هِ مِ مْ سمِ  ـْ هِ صتِ س ر رْ مَ  ةُ رَ  ْ كَ  ف ح ثُ مِ  سذلؾَ   :دصبِ لْ َذه ا

ذه هَ هِ دِ  َ يَ  ِ  سي الحد ثَ رْ الذي  َ : سا سَُ دُ  ِ يْ المُ  .1  .بِ راتِ   المَ  َ دْ ا َس

ػػسثُ دم َحػػالمُ  .2 ػػخَ تَ المُ : ا َس  ـَ مر ،َ تَ ُ ػػلِ  دُ َمػػدْ  ُ  صرَ َمػػ ح ػػثُ ا  ِ اِ سِمػػمُ سمُ  فػػ  الحػػد ثِ  ُص مم
 . اُ مِ 

 .ًَ مَ سمِ   صً تْ سمَ  داً  َ يَ  اِحصد ثِ  هك رَ  ِرؼُ ،ْ الذي  َ : سا سَُ ظُ صفِ الحَ  .3

س ُ جر الحُ  .4  .فُ دِ تْ المُ  ظُ الحصفِ : ا َس

سـُ صكِ الحَ  .5  .ًَ مَ سمِ   صً تْ سمَ  داً  َ يَ  رَ صدِ إال ال ر  اِحصد ثِ  ؿر كُ  ِرؼُ ،ْ الذي  َ : ا َس

 .فُ دِ تْ المُ  ـُ صكِ الحَ : سا سَُ فَ  ْ  ِ دم حَ المُ  رُ  ْ مِ ا هس هَ ف  الحد ثِ  فَ  ْ  ِ مِ ؤْ المُ   رُ مِ هَ  .6
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ُالوحدةُالرابعةُ
ُ

م وـ ُالسَّن دُِ ُع 
 

 مفُحيثُاالتصاؿ .1

 مفُحيثُعدـُاالتصاؿ .2

 مفُحيثُعددُالرواة .3
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ُالسَّن دُِ:ُأوَّالًُ ُات صاؿ  ْيث  ُُِمْفُح 
َ ػػٌ  َكِ  ػػَرٌة ِجػػّدًاا سِمػػْف هْحَيػػِف مػػص ِق ػػَؿ ِفػػ  ذِلػػَؾ مػػص قصلَػػُا َمْ ػػُد اهلِل  ػػُف الُم ػػصَرؾِ  ََمم : ِلميرػػَ ِد ه

 .َلدصَؿ َمْف ُصَ  مص ُص َ  اإلْي صُد ِمَف الدم ِفا َلْسال اِيصِ  دُ 

ََِيػػػصِ  ِد ا س ِجػػػدراً  سِلػػػذِلَؾ كصَ ػػػْت ِم صَ ػػػُ  الُمَحػػػدمِ  َف ِ صليرػػػَ ِد َكِ  ػػػَرةً   قَػػػْد َهْطَمدُػػػسا ممػػػ  ا
ُُُرسطٍ  ََمُّهص ص ً هيم الُمترِمَمِ  ُمْطَمَدًصا هْس ِ  َ  ه َِ ِذِه   :1 ُمَتَ،دمَدًةا َس

 
 

                                                           
َذه هَـ هيمص  المتمؿ سلس يصل صا ِف التمصؿ  ، هص ُرسطصا لكف مص كصف يصلب همره االتمصؿ  1

 .ذكر صه َ ص

 المي د

الم، ،ف 
 سالمؤ ف

ال،صل   الميميؿ
 سال صزؿ

 المريؿ

مريؿ 
 المحص  

 المتمؿ

مف ح ث 
 االتمصؿ
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ُالم تَِّصؿُ  .1 ِديث   الح 

 . ٍ الَحِد ُث الرِذي َتَمدرصُه ُكؿُّ راٍس ِممرْف َقْ َمُا ِ َطِر َدٍ  َمْدُ سلَ : سَُسَ 

سَ ُكسُف الترَمدم  ِ َطِر َدٍ  ِمْف ُطُرِؽ الترَحمُِّؿ ال رمصِ َ ػِ  الرتِػ  َيػَ َؽ ِذْكُرَػصا سِم ػصُؿ ذِلػَؾ 
َ ْ ػِر قَػػصَؿ  َحػدر ََ ص:مػص َرساُه الُ خػصِريُّ قػصؿَ  َْْ صُف قَػصَؿ  َحػدر ََ صاْلُحَمْ ػػِديُّ َمْ ػُد المرػِا ْ ػُف الزُّ  َحػػدر ََ صُيػ

َْ َمػػصِريُّ قَػػصَؿ  َ ْحَ ػػ  ْ ػػفُ  ِْ ـَ الترْ ِمػػ ُّ َه رػػُا  َهْخَ َر ِػػ َيػػِ، ٍد ا  َِ ػػُد ْ ػػُف ِإْ ػػَرا َُ ُمَحمر َمْمَدَمػػَ  ْ ػػَف  َيػػِم
 َيػِمْ،تُ ُمَمَر ْ َف اْلَخطرصِب َرِ َ  المرُا َمْ ػُا َممَػ  اْلِمْ َ ػِر قَػصَؿ  َيِمْ،تُ َسقرصٍص المرْ ِ  ر َ ُدسُؿ 
َْمَمػصُؿ ِ صل م رػصِت َساِ  رَمػص ِلُكػؿم اْمػِرٍئ َمػص َ ػَسى َرُيسَؿ المرِا َمػمر   ِْ المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ َ دُػسُؿ ِإ رَمػص ا

ََصَجَر ِإَلْ اِ  ْجَرُتُا ِإَل  ُدْ َ ص ُ ِم ُ َهص َهْس ِإَل  اْمَرَهٍة َ ْ ِكُحَهص َفِهْجَرُتُا ِإَل  َمص  َِ  .1َفَمْف َكصَ ْت 

 .اٍس ه رُا َتَمدر  الَحِد َث ِممرْف َقْ َمُا ِ َطِر َدِ  اليرمصِع هْس الَ،ْرضِ َفَدْد َمررَح ُكؿُّ ر 
 

ُالم ْسن دُ  .2 ِديث   الح 

 .ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ الَحِد ُث الُمترِمُؿ الَمْرُفسُع إَل  ال رِ  م : سَُسَ 

َُػػَس  ػػذا  . ُث اليرػػصِ ُؽ َفإ رػػُا ُمترِمػػٌؿ َمْرفُػػسعٌ ا سِم صلُػػُا الَحػػِد اُ َتْ،ِر ُْػػالػػذي اْيػػَتَدرر مم ػػا َس
ـْ ال ًَ ه ـْ ُ ْطِمدُػػُا سَ ْ،ػػُض الُ،َممػػصِ  ُ ْطِمدُػػُا َممَػػ  الَمْرفُػػسِع َفدَػػْطا َيػػساً  كػػصَف ُمترِمػػ ا سَ ْ،ُ ػػُه

 .مم  الُمترِمِؿ فدطا َيساً  كصَف َمْرُفسمًص هس َي َر ذلؾَ 
 

فُ  .3  ِ فَّ ُوالم ؤ   الم ع ْنع ف 

 َُ ساةِ : سَ الُمَ،ْ َ،ُف   .َمْف ُفَفٍ  :الَحِد ُث الرِذي قصَؿ ِف ِا هَحُد الرُّ

ََُس  ساةِ : سالُمَؤ رُف   .هفر ُفَ ًص قصؿَ  :الَحِد ُث الرِذي قصَؿ ِف ِا هَحُد الرُّ

                                                           
 .مح ح ال خصريا الحد ث اِسؿ 1
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ػػِكَمٌ  ِفػػ  اتممػػػصِؿ اليرػػَ ِدا َفَكِمَمػػُ   ُْ ال تَػػُدؿُّ َممَػػػ  "  َمػػفْ  "سِفػػ  َػػَذْ ِف الَحػػِد  َْ ِف ُم
ػػِؿا سِلػػذِلَؾ ال تَػػُدؿُّ َممَػػ  االتممػػصِؿا َفُر رمػػص قػػصَؿ الػػرراِسي َطِر دَػ ِ  ـْ : الترَحمُّ ََُرْ ػػَرَةا سلَػػ َمػػْف ه ِػػ  

ـْ ُ ،صِمْرُها سَكذِلَؾ َكِمَمُ    ".هفر ُفَ ًص " َ ْيَمْ،ُا ِمْ ُاا َ ْؿ سُر رمص َل

  َُ َتَرَط الُمَحدمُ سَف ِلَدُ سِؿ الَحِد ِث  ُْ  :ْرَطْ فسِلذِلَؾ َفَدْد ا

   ِػػػَتَرَط  ُُ ػػػسَت الِمدػػػص ُْ ـْ ا َُػػػَس الػػػرراِجُحا سَ ْ،ُ ػػػُه ػػػذا  ـْ 1إْمكػػػصُف الِمدػػػصِ ا َس ا سَ ْ،ُ ػػػُه
َُؾر هفر الَمْدُمسَد ِ هص إْمكصُف الِمدصِ ا سلِكفر الترْ،ِ  ػَر ِ إْمكػصِف  َْ  ِ صلُم،صَمَرِةا سال اْكَت

فر َكِ  ػػػرًا ِمػػػَف الُمَت،صِمػػػ ـْ ُ َمػػػرمْح هَحػػػٌد الِمدػػػصِ  هْسلَػػػ ا ِِ ا سلَػػػ ـْ ـُ ِلدػػػصِئِه ِر ف  ََ ػػػَت َمػػػَد
ـْ َ ْمَداُ  ساَ ِ  َممرْف مصَمَرْه سَل  .ِ صتممصِؿ الرم

  ـُ الترػػْدِل ِسا سَمْ،َ ػػ  ذِلػػَؾ هْف  "هْس "  َمػػفْ "ال َ ػػْرِسي الػػرراِسي اِحصِد ػػَث ِ ِمػػ َغِ  َمػػَد
ـْ َ ْيَمْ،هص ِمْ ُهـا سَيَ ْأِت "  هفر   .َتْ،ِر ُؼ الترْدِل ِس إْف ُصَ  اهللُ  َممرْف َل

ـْ َ ُدػػؿْ : سَم َػػُؿ الُمَ،ػػْ َ،ِف قَػػْسُؿ الػػرراِسي : قػػصَؿ فُػػٌَفا هس َرَسى فُػػٌَفا هْس َحػػدرَث فُػػٌَفا سلَػػ
ُرْرَطْ ِف اليرصِ َدْ فِ  ـُ االتممصَؿا سال ُ در ِف ِا ِمَف ال  .قصَؿ ِل  ُفٌَفا َفهذا ُ سَِ

 

مُْ .4 ُالم س  ِديث  ؿُ الح   س 

ساَ  ِ : سَُسَ  َُ ُرساُتُا َمَم  هْمٍر ساِحٍد ِف  الرم  .الَحِد ُث الرِذي َتتصَ 

ٍَُؾ ِف  ذِلؾَ  َساِة ُ َدسمي اتممصَؿ اليرَ ِدا سُ ِز ُؿ هْدَ     .سالترَيْمُيُؿ َ ْ َف الرُّ

 :سالترَيْمُيُؿ هْقيصـٌ  

                                                           
ال خػصري فػػ  كتص ػا الجػػصمُ المػح حا سلكػف ال  سجػػد مػص  ػػدؿ ممػ  هف َػػذا َػس ُػػرط  َػذا َػس ُػػرط 1

 .ال خصري لتمح ح الحد ث



 

 

83 

 
  ُّ ػَ صِ ِح م : ا ِمْ ؿُ الترَيْمُيُؿ الَدْسِل ُمَ،ػصِذ ْ ػِف َجَ ػٍؿ  مػف َحدر َِ   َهُ س َمْ ِد الررْحَمِف َمْف المُّ

ُِح ُّػؾَ َهفر َرُيسَؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َهَخَذ ِ َ ِدِه َسَقصَؿ َ ػص ُمَ،ػصُذ  َِ َفدَػصَؿ  َسالمرػِا ِإ مػ  
ػْكِرَؾ اَل َتَدَمفر فِ ُمَ،صُذ  ُهسِم َؾ َ ص ُُ ـر َهِم م  َممَػ  ِذْكػِرَؾ َس ٍة َتُدسُؿ المرُه ََ   ُدُ ِر ُكؿم َم

ػػَ صِ ِح ُّ َهَ ػػص َمْ ػػِد  .َسُحْيػػِف ِمَ صَدتِػػؾَ  ػػَ صِ ِح ر َسَهْسَمػػ   ِػػِا المُّ َسَهْسَمػػ   ِػػَذِلَؾ ُمَ،ػػصٌذ المُّ
 .1 الررْحَمفِ 

  ُا ِمْ ؿ ََُر ْ َحِد ُث : الترَيْمُيُؿ الِْْ،ِم ُّ َهَخَذ َرُيسُؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ َرَة َقصَؿ َهِ   
ََحػػِد  ِ َ ػػِدي ِْ َفدَػػصَؿ َخمَػػَؽ المرػػُا َمػػزر َسَجػػؿر التُّْرَ ػػَ  َ ػػْسـَ اليرػػْ ِت َسَخمَػػَؽ ِف هَػػص اْلِجَ ػػصَؿ َ ػػْسـَ ا

ُرَجَر َ ْسـَ ااِلْ َ ْ ِف َسَخَمَؽ اْلَمْكُرسَه َ ْسـَ ا َْرِ َ،صِ  َسَ ثر َسَخَمَؽ ال ِْ ل ََُّ َصِ  َسَخَمَؽ ال ُّسَر َ ْسـَ ا
ـ َ ْ،ػَد اْلَ،ْمػِر ِمػْف َ ػْسـِ اْلُجُمَ،ػِ  ِفػ   ََ ـَ َمَمْ ػِا اليرػ ِف َهص الدرَسابر َ ْسـَ اْلَخِم ِس َسَخمَػَؽ َِد

 .2 ْمِر ِإَل  المرْ ؿِ ِِخِر اْلَخْمِؽ ِف  ِِخِر َيصَمٍ  ِمْف َيصَمصِت اْلُجُمَ،ِ  ِف َمص َ ْ َف اْل،َ 

ـُ ِفػػ  ِكتػػصِب َمْ،ِرفَػػ ُ  ًَ ِفػػ  ُكػػؿم ُرَساتِػػِا  ُممُػػسـِ الَحػػِد ِث َػػذا الَحػػِد ثَ  َفدَػػْد هْخػػَرَج الحػػصِك ُمَيْمَيػػ
 . 3ي دِ  َ َُ رَؾ  ِ : ِ َدْسِلاِ 

                                                           
 .1522ي ف ه   داسدا كتصب المَةا رقـ  1

 .2789 مح ح ميمـا كتصب مْ  الد صم ا  صب ا تدا  الخمؽا رقـ 2

خػػر فا ا ال ػػسع ال ػػصمفا  تحد ػػ33م،رفػػ  ممػػـس الحػػد ث لمحػػصكـ ال  يػػص سريا ص  3 ؽ م،ظػػـ حيػػ ف ِس
 .المكتب التجصريا   رست

 هقيصـ الميميؿ

 ل قس  ف،م  قسل  سف،م 
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  َاِ ْ ػػػمَ مَ  اهللُ   مر َمػػػقػػػصَؿ َرُيػػػسُؿ اهلِل : الترَيْمُيػػػُؿ  ِػػػصْلَدْسِؿ سالِْْ،ػػػِؿا ِمْ ػػػُؿ َحػػػِد ُث هَ ػػػٍس قػػػصؿ 
ػػرمِها سُحْمػػِسِه سُمػػرمِها : ـَ مر َيػػسَ  َُ ال َ ِجػػُد الَ،ْ ػػُد َحػػََسَة اإل مػػصِف َحترػػ  ُ ػػْؤِمَف ِ صلدَػػَدِر َخْ ػػِرِه س

ػرمِه : َمَم  ِلْحَ تِػِا َفدػصؿَ  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ سَقَ َض َرُيسُؿ اهلِل  َُ َِمْ ػُت ِ صلدَػَدِر َخْ ػِرِه س
ػرمِه سُحْمػِسِه سُمػرمِها : سقَػَ َض هَ ػٌس َممَػ  ِلْحَ تِػِا َفدػصؿَ  ُمػرمِهاسُحْمِسِه س  َُ َِمْ ػُت ِ صلدَػَدِر َخْ ػِرِه س

كذا ُكؿُّ راٍس ِمْف ُرَساِة الَحِد ِث   .1َس

 

ُالعاِليُوالنَّاِزؿُ  .5 ِديث   الح 

َُسَ  َُ االتممصؿِ دصُت َيَ ِدِه ِ ْيِ  صً الَحِد ُث الرِذي َقمرْت َحمْ : الَحِد ُث ال،صِل    .ا َم

َُسَ  َُ االتممصؿِ الَحِد ُث الرِذي َكُ َرْت َحمْ : الَحِد ُث ال رصِزُؿ   .دصُت َيَ ِدِه ِ ْيِ  ًصا َم

ساِة ِف  ُكؿم َحمْ  دصِت اليرَ ِدا ِ َغضم ال رَظِر َمفْ فصلِمْد صُس َمَدُد َحمْ  ٍِ َمَدِد الرُّ ا َفدَػْد دَػٍ 
ػػحصَ ِ  َمػػْف ال ر ِػػ م َ ُكػػسُف الَحػػِد ُث َمْرِس ػػًص َمػػ ا َفهػػِذِه ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػْف َمػػَدٍد ِمػػَف المر

َساِة سَمَدِد الَحمْ َحمْ   .دصتِ َدٌ  ساِحَدٌة ِ صلررْيـِ ِمْف َتَ،دُِّد ُرَساِتهصا َفَ ْ َ ِغ  الترِْْر ُؽ َ ْ َف َمَدِد الرُّ

َُْخٍص ِمػْف َط َ  ي الرراِسي َمْف  ِِ َُ ػص َحمْ سَقْد َ ْرِس ِر ػُؽ ا َفَ ْ َ ِغػ  الترْْ تػصفِ دَ َدتِػِاا َفُهمػص 
 .َد ِ َ ْ َف الطرَ َدِ  سالَحمْ 

ِْْيػػِاا  ػَ  ِ صل مْيػػَ ِ  إلَػ  َيػَ ٍد َِخػػر ِلْمَحػِد ِث َ  َِ سالِدمرػُ  هْس الَك ْػَرُة الَمػػْذُكسَرُة َلْ َيػْت ُمْطَمدَػً ا َ ػػْؿ 
سَرساُه َِخػٌر  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػ  َ ِمَؿ  ِػِا إلَػ  ال ر ِػ م دصٍت َحتر َفإْف َرَساُه راٍس ِ أْرَ َ،ِ  َحمْ 

ِؿ هْمَم  ِمَف ال رصِ  ِ َخْمَيِ  َحمْ   .دصٍتا َفِرَساَ ُ  اِسر
 

 ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ َحِد ُث ال رِ  م 

                                                           
 .31م،رف  ممـس الحد ث لمحصكـا ص  1



 

 

85 

 
 1   2    3 

ُؿ  فر َمَدَد فصليرَ ُد اِسر  .صِتِا هَقؿُّ ِمْ ُهمصحْمدمصٍؿ ِ صل مْيَ ِ  إَل  ال رصِ   سال رصِلِث ِِ

فر َمَدَد  ِؿ سال رصِ  ا ِِ  .صِتِا هْكَ ُر ِمْ ُهمصحْمدساليرَ ُد ال رصِلُث  صِزٌؿ ِ صل مْيَ ِ  إَل  اِسر

فر َمَدَد همرص اليرَ ُد ال رصِ   َفُهَس  صِزٌؿ ِ صل مْيَ ِ  ِلمير  ِؿا ِِ ُْْيػُا مػصٍؿ حْمدَ ِد اِسر صِتِا هْكَ ُرا سََُس َ 
فر َمَدَد   .صِتِا هَقؿُّ حْمدِ صل مْيَ ِ  ِلميرَ ِد ال رصِلِث ِِ

ساليرػػَ ُد ال،ػػصِل  هْقػػَسى ِمػػَف اليرػػَ ِد ال رػػصِزِؿا ساليرػػَ ُب ِفػػ  ذِلػػَؾ ه رػػُا ُكمرمػػص زاَدْت َمػػَدُد 
ٍ  إَل  ُهْخَرى زاَد اْحِتمصُؿ الَخَطػأا سُكمرمػص َقمرػْت َقػؿر حْمدِت  َ ْ َتِدُؿ ِف هص الَحِد ُث ِمْف الَمرراِت الر 

 .اْحِتمصُؿ الَخَطأ

ُـّ ِمػػَف الُ،مُػػسم  ََػػ َساِة ه ػػص لَػػْس كػػصَف اليرػػَ ُد ال رػػصِزُؿ هْقػػَسى ُرَساًة َفهُػػَس هْقػػَسى ِمػػَف ال،ػػصِل ا َفدُػػسرُة الػػرُّ همر
َساُة ِف  الُدسرِة َيساٌ  فصل،صِل  هْقَسىَسْحَدُها س   . لِكْف إْف كصَف الرُّ

ُيػػسِؿ  ََمُّهػػص َممَػػ  اإلْطػػَِؽ ُممُػػسُّ اليرػػَ ِد إلَػػ  الرر    اهللُ مر َمػػسالُ،مُػػسُّ هْقيػػصـٌا سلِكػػْف ه
هَ ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ  ُْ ُْسا ِف ِا الُكُتَبا سِمْف ه ِ  رصُت الميػ ِدا ا سِلذِلَؾ اْمَتَ   ِ ِا الُ،َممصُ  سَم ر ِرَص  َُ

ا هْي مػػص َرساُه هْحَمػػُد  ِ  رػػصُت الُ خػػصِريم ِث ( َػػػ256)سالُ خػػصِريُّ ( َػػػ241ت )س َُ صٍت حْمدػػ ِػػ ََ
 .ـَ مر يَ سَ  اِ  ِ مْ مَ    اهللُ مر مَ َفَدْط َمْف ال رِ  م 
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 .سَقْد َ ُكسُف الُ،ُمسُّ إَل  إمصـٍ ِمْف هِئمرِ  الَحِد ِث َكمصِلٍؾ  ِف هَ سٍ 

ِح َحْ فِ  ُهسٍر َكأَحِد المر ُْ  .سَقْد َ ُكسُف الُ،ُمسُّ إَل  ِكتصٍب َم
 

ؿُ  .6 ُالم ْرس  ِديث   الح 

 .ُ ْطِمُؽ الُمَتَددمُمسَف الُمْرَيَؿ يصِل ًص َمَم  الَحِد ِث َيْ ِر الُمترِمِؿ ُمُمسمصً 

ُرسَف َفَدْد َم رُزسُه َمْف َيْ ِرِها سُ ْمِكُف َتْ،رِ  ـْ ِ مص َ ِم سهمرص الُمَتأخم ُُْا ِف  اْمِطَِحِه  : 

َُسَ  . ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػمص َرَفَ،ُا الترصِ ِ، ُّ َيْ ُر الُمَخْ َرـِ إَل  ال رِ  م : الَحِد ُث الُمْرَيُؿ 
ََُس الترْ،ِر ُؼ الرِذي َيَ ْ،َتِمُدهُ  ذا   .َس

ػػػص الترػػػصِ ِ، ُّ  سالترػػػصِ ِ، ُّ َيْ ػػػُر الُمَخْ ػػػَرـِ ال ُ ْمِكػػػُف هفْ   ػػػَرًةا همر َُ َ ُكػػػسَف قَػػػْد َيػػػِمَ،ُا ُم ص
ـْ َ ُ،ػػدر  ا سلِك رػػُا لَػػـْ ـَ مر َيػػسَ  اُ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػالُمَخْ ػػَرـُ َفدَػػْد َلِدػػَ  ال ر ِػػ ر  ِمػػَف  َ ُكػػْف ُمْيػػِممًصا َفمَػػ

حصَ  ِ   .المر

ػػػِكَمُ  ِفػػػ  ِرساَ ػػػِ  الترػػػصِ ِ، م ه رػػػُا ُر رمػػػص َرَساهُ   ُْ ا  سالُم َمػػػْف تػػػصِ ِ، ٍّ َِخػػػر َمػػػْف َمػػػحصِ  ٍّ
ـْ ال مدَػُ  سَيْ ػُر ال مدَػِ ا سلَػْس َمِمْم ػص ه رػُا َرَساُه َمػْف  ـْ ُمُدسٌؿا سلِكْف الترػصِ ِ، َف ِفػ ِه حصَ ُ  ُكمُُّه سالمر

 .َمحصِ  ٍّ َلَدِ ْم صُها سلِك ر ص ال َ ْدِري َفَمَ،مرُا َرَساُه َمْف تصِ ِ، ٍّ 

ـر َيْ،ٍد َمصَتْت َسال رِ  ُّ َممر  المرُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ َيصئِػٌب ِد ُث حَ : سِم صُلاُ  َيِ، ِد ْ ِف اْلُمَي مِب َهفر ُه
َُْهرٌ  ـَ َممر  َمَمْ َهص َسَقْد َمَ   ِلَذِلَؾ   .1 َفَممرص َقِد

ػْف َيػِمَ،ُاا َفَيِ، ُد  ُف الُمَي مِب ِمْف ِك صِر الترصِ ِ، فا سَلْ َس ُمَخْ َرمًصا سال   َ ػْدِري ِممر
 .َفُهَس َحِد ٌث ُمْرَيؿٌ 
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ؿُِ ِديِثُالم ْرس  ُالح  ـ  ْك ُ:ح 

ـْ َ ْ َ ِغػ  الترْ ِ  ػُا إلَػ  ه ر ػص  َتَ،درَدْت ِراُ  الُ،َممصِ  ِف  ُحْكـِ الَحِد ِث الُمْرَيِؿا سَقْ َؿ إ ػراِد ِراِئِهػ
ػػػص َيْ ػػػُر ال مدَػػػِ  َفَحِد  ُػػػاَدلمِسا َ َتَحػػػدرُث َمػػػْف الترػػػصِ ِ، م ال مدَػػػِ  َيْ ػػػِر الُمػػػ ػػػص  همر َيْ ػػػُر َمْدُ ػػػسٍؿا سهمر

ُـّ اآلرا ِ  ََ َ  ه َِ ِذِه   :الُمَدلمُس َفَيَ ْأِت  الَكَـُ َمَمْ ِا إْف ُصَ  اهلُلا َس

ؿُ  ـْ ه رػػُا َ ػػِ، ٌؼا سَدِلػػ َرْهُي َكِ  ػػٍر ِمػػَف الُمَحػػدمِ  فا سَُػػَس هفر الَحػػِد َث الُمْرَيػػؿَ : الػػررْهُي اِسر  ُمُه
 .ُؿ هْف َ ُكسَف ِف  اليرَ ِد راٍس َ ِ، ؼٌ ْحَتمَ  ُ 

ـْ هفر ُسُجػػسَد راٍس : الػػررْهُي ال رػػصِ   َرْهُي ه ِػػ  َحِ  َْػػَ  سمصِلػػٍؾا سَُػػَس هفر الُمْرَيػػَؿ َمْدُ ػػسٌؿا سَدِلػػ ُمُه
َُْت إَلْ اِ   .َ ِ، ٍؼ ِف  اليرَ ِد اْحِتمصٌؿ َ ِ، ٌؼا َفَ ُ ْمَت

 :ُف َتْسِ  ُح ذِلَؾ ِ ُمَغِ  اِْرقصـِ َفَ ُدسؿُ سُ ْمكِ  

 ص هفْ إمرػ  ر ،ِ ص ِ الترػ ِفر  ا سذلػؾَ %  51َلْس هفر اْحِتمصَؿ ِرَساَ ِ  الترصِ ِ، م َمْف َمحصِ  ٍّ 
 .%51 صؿٍ مَ تِ احْ  ؿم كُ مِ ا فَ مصالفِ تِ مص احْ هُ ا فَ  ٍّ ،ِ ا هس مف تص ِ  ٍّ حص ِ مف مَ  يَ سِ رْ  َ 

  ٍّ ،ِ مػف تػص ِ  يَ سِ رْ َ ػ إمػص هفْ  اُ ا ِ رػ% 25ِ دَػٍ  الترػصِ ِ، م َمػْف تػصِ ِ، ٍّ  اْحِتمصُؿ ِرَساَ ػ ِ س 
 .%25هي % 51مف الػ % 51 مصؿٍ تِ احْ  ؿم كُ مِ ا فَ صالفِ مَ تِ احْ  صً  َ  ْ مص هَ هُ ا فَ  ٍ دَ  ِ  رِ  ْ ا هس يَ  ٍ دَ  ِ 

 % . 75 ِ  ٍّ هْس تصِ ِ، ٍّ ِ َد ٍ اْحِتمصُؿ ِرَساَ ِ  الترصِ ِ، م َمْف َمحصف كسُف 

ذا َ ْكِْ  ِف  َقُ سِؿ الَحِد ثِ    .َس

َُْرَطْ ف: الررْهُي ال رصِلثُ  ا سََُس هفر الُمْرَيَؿ َمْدُ سٌؿ ِ  ُرصِفِ، م  :َرْهُي ال

  هْف َ ُكػػػسَف الترػػػصِ ِ، ُّ ِمػػػْف ِك ػػػصِر الترػػػصِ ِ، فا ساليرػػػَ ُب ِفػػػ  ذِلػػػَؾ هفر ِك ػػػصَر الترػػػصِ ِ، ف هْك َػػػُر
ـْ مَ  ـْ َمْف الترصِ ِ، َف َقِم َم ٌ ِرَسا صِتِه حصَ ِ ا سِرَساَ ُتُه  .ْف المر

َُػػػَس هفر الترػػػصِ ِ، ُّ إذا كػػػصَف ِمػػػْف ِمػػػغصِر  ًَا س ػػػصِفِ، ُّ ِفػػػ  الػػػررْهِي ال رػػػصِ   َخمَػػػ ُر َفدَػػػْد َسَجػػػَد ال
ػحصَ ِ  الترصِ ِ، َف كصَ ْت هْكَ ُر ِرَسا صِتِا َمْف الترػصِ ِ، فا سال َتكػصُد َتِمػُؿ ِرَساَ تُػ ا %11ُا َمػْف المر
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َُػػَس َفدَػػػْط  ػػػذا ال %55َفُ ْمػػِ ُح اْحِتمػػػصُؿ ِرَساَ ػػِ  الترػػػصِ ِ، م َمػػْف َمػػػحصِ  ٍّ هْس تػػصِ ِ، ٍّ ِ دَػػػٍ   ا َس
 .َ ْكِْ  ِلَدُ سِؿ الَحِد ثِ 

ػحصَ ِ    ػًص ِمػْف ذِلػَؾا ا هْس َقِر %91همرص الترصِ ِ، ُّ الَكِ  ُر َفَدْد َتِمُؿ ِ ْيَ ُ  ِرَساَ ِتِا َمْف المر
ػػذا َ ْكٍْػػ ا % 95َفُ ْمػػِ ُح اْحِتمػػصُؿ ِرَساَ ػػِ  الترػػصِ ِ، م َمػػْف َمػػحصِ  ٍّ هْس تػػصِ ِ، ٍّ ِ دَػػٍ  َحػػَساِل   َس

َُْرطًص َِخَر اْحِت صطًص سَُسَ  ُرصِفِ، ُّ  َُ ال َُ ذِلَؾ َفَدْد َسَ   :سَم

  ُُِمسِر الترصِلَ  ِ  ِ ساِحدٍ هْف َ َتَدسرى الَحِد ُث  :سَِ َ  ِمَف ا

س ِػػػػذِلَؾ ُ ْمػػػػِ ُح ِلْمَحػػػػِد ِث َيػػػػَ داف . هْف ُ ػػػػْرَسى الَحػػػػِد ُث ُمْيػػػػَ دًا ِمػػػػْف َطِر ػػػػٍؽ َِخػػػػر -
َْساِئِدا ِمْ ُؿ َتْرِج حا َمَم  َحِد ٍث ِ َيَ ٍد َساِحدٍ   .َمِح حصفا سِلذِلَؾ َ ْ،ُض ال

ػ - ُُ ػُ سُخُا َيْ ػُر  ُُ ًَ ِمػْف تػصِ ِ، ٍّ َِخػر  ؿِ هْف ُ ْرَسى الَحِد ُث ُمْرَيػ ػذا ُ َدممػُؿ . ُ سِخ اِسر َس
ػػْ ِا الُمْيػػَتِح ِؿ هْف َ ُكػػسَف ُكػػؿ   ُِ ِمػػْف اْحِتمػػصِؿ ُسُجػػسِد َ ػػِ، ٍؼ ِفػػ  اليرػػَ ِدا ِِ رػػُا ِمػػْف 
ا سهْف  ِمػػَف الترػػصِ َ،ْ ف الَكِ  ػػَرْ ف قَػػْد َرَسى الَحػػِد َث َمػػْف تػػصِ ِ، ٍّ سلَػػْ َس َمػػْف َمػػحصِ  ٍّ

ـْ ُ ْذَكْر ِف  ُكؿٍّ ِمَف اليرَ َدْ ِف َ ِ، ْصً  َ ُكسَف الترصِ ِ، ُّ الرِذي  . َل

ػػذا ِلمدراللَػػِ  َممَػػ  ُسُجػػسِدِه ِمْ ػػَد َ ْ،ػػِض . هْفُ  َساِفػػَؽ َمْ، ػػصُه قَػػْسَؿ َمػػحصِ  ٍّ هْس هْك َػػر - َس
حصَ  ِ   .المر

ػػِؿ الِ،ْمػػـِ  - َْ ػػذا ِلمدراللَػػِ  َممَػػ  اْ ِتُػػصِرِه َ ػػْ َف ال،ُ . هْف َ دُػػسَؿ  ِػػِا هْك َػػُر ه َممػػصِ ا سهفر لَػػُا َس
ًَ َمْف ال رِ  م   .ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ هْم

ُرػْرِط  َػ  ِ صل َُػَس الػرراِجُحا َ ػْؿ سلَػْس ه رػُا اْكتَْ ػصِفِ، م  ُر سَ ْ،َد َ  صِف َػِذِه اآلراِ  فَػإفر َرْهَي اإلمػصـِ ال
ِؿ َلكصَف ذِلَؾ كصِف ًصا ساهلُل هْمَمـُ   .اِسر

 

ُالصَُّ .7  حاِبيُ م ْرس ؿ 
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َُػسَ  حصِ  م  ػحصِ  ُّ َمػْف ال ر ِػ م : ُمْرَيُؿ المر  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػالَحػِد ُث الرػِذي َ ْرِس ػِا المر
ـْ َ ْيَمْ،ُا ِمْ اُ   .سَل

حصِ  ُّ حصِدَ ً  َحَدَ ْت َقْ َؿ ِسالَدتِػِاا هْس كػصَف ِح َ هػص َمػِغ رًا ُدسَف ِيػفم   َفَدْد َ ْرِسي المر
ـْ  ػػْ ئًص ِمػػػْف هْحػػداِث َيػػْزَسِة َ ػػْدٍر سلَػػػ َُ الترْمِ  ػػِزا هْس  ََ ػػَت ه رػػُا كػػصَف يصِئ ػػػًص َمْ هػػصا َكَمػػْف َ ػػْرِسي 

َساَ ِ ؟ ـُ َِذِه  الرم ََُس ُحْك َُْخٍص َِخرا َفمص  َُ ذِلَؾ ِمْف   َ ْحُ ْرَصا سَ ُكسُف َقْد َيِم

ػػ  َُ ػػص إلَػػ  اْحِتمػػصِؿ ِرَساَ ػػِ  المر ذا َ َظْر ػػص  حصِ  م َمػػْف تػػصِ ِ، ٍّ َلَسَجػػْد صَص  ػػصِدَرًة ِجػػدًاا سا 
ـْ ُمػػُدسٌؿا سِلػػذِلَؾ %99ساْحِتمػػصُؿ ِرَساَ تِػػِا َمػػْف َمػػحصِ  ٍّ َِخػػر َ ِز ػػُد َممَػػ   ػػحصَ ُ  ُكمُّهُػػ ا سالمر

َُؾٍ  حصِ  م َمْدُ سٌؿ ِ َ   .َفإفر ُمْرَيَؿ المر

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 مفُحيثُعدـُاالتصاؿ:ُثانيا

 :هصمُّ ََ هَ  ةٍ دَ دم ،َ تَ مُ  يصـٍ قْ إل  هَ  مصؿِ االتم  ـُ دَ مَ   ثُ ف حَ مِ  الحد ثُ  ـُ يِ دَ  ْ  َ 
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ُالم ع مَّؽُ  .1 ِديث   الح 

َُسَ  ِؿ َيَ ِدِه : الَحِد ُث الُمَ،مرُؽ   .هْس هْكَ ُر َمَم  الترَساِل  َحْمَد ٌ  1مص ُحِذَؼ ِمْف هسر

ا ـَ مر َيػػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػِمػػَف اِْممَػػػ ا هْي ِمػػْف ِجهَػػِ  ال ر ِػػ م  سُيػػممَ  ُمَ،مردػػًص ِِ رػػُا َمْسُمػػسؿٌ 
ػػػػػذا  َ 2 سَمْحػػػػػُذسٌؼ ِمػػػػػَف اِْدَ ػػػػػ ا َفمػػػػػصَر كصلَحْ ػػػػػِؿ الُمَ،مرػػػػػِؽ ِفػػػػػ  اليرػػػػػْدؼِ   سدَ ُجػػػػػ  سُ  ِػػػػػ،ْ ا َس

َِ   م حص ِ المر   .ال َيَ َد َلاُ : ْ اُ مرص ِإْف كصَف اليرَ ُد ُكمُُّا َمْحُذسَفًص َفُ َدصُؿ مَ ا هَ ؿم قَ مم  ا

                                                           
 .مم  اهلل مم ا سيمـهسؿ الي د كمص  درها ال مف جه  ال     1

 .س يم  م، َا كمص ي أت  2

 الم دطُ

 المدلس الم، ؿ

المريؿ 
 الخْ 

 الم،مؽ

مدـ    
 االتمصؿ
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ػْكِؿ الترػصِلْ  ِلَمْ،ِرفَػِ  اْيػـِ الَحػِد ِث إذا ُحػِذَؼ م ػُا َمػص َتْحتَػُا َخػط ا َحْ ػُث ُ ْدػَرُه  ُر ساْ ُظْر ِإلػ  ال
 : اليرَ ُد ِمف الَ ِم ِف إل  الَ َيصرِ 

5      5      5      5       5  
  مريؿ  م،مؽ     م، ؿ     م دطُ 

ُ

ُ:حكـُالمعمؽ

َُػَس حصلُػُا ِمػْف ا ََُس الَمْحػُذسُؼ ِمػَف اليرػَ ِد سمػص  لَحِد ُث الُمَ،مرُؽ َ ِ، ٌؼا ِِ ر ص ال َ ْدِري َمْف 
ْ طُ   .َحْ ُث الَ،داَلُ  سال ر

ػِح َحْ فا َفدَػْد َدَرَيػهص الُمَحػدمُ سفَ   َحػِد  ًص  سُ ْيَتْ َ   ِمْف ذِلَؾ الُمَ،مردصُت الرتِػ  ِفػ  المر
ُمسا َ ْ،َد ِدراَيِتهص إَل  مص َ ِم َحِد  ًصا ستَ   :َسمر

  الُمَ،مردصُت ِف  َمِح ِح الُ خصِريم 

ـَ ِكتص ِػػِا  ػػْرِطِاا فَػػإفر اْيػػ َُ ا سَلْ َيػػْت َممَػػ   ػػَ  َلْ َيػػْت ِمػػْف ُمػػْمِب َمػػِح ِح الُ خػػصِريم " سَِ
 ُُ ػػِح ُح الُمْخَتَمػػُر ِمػػْف ُهُمػػسِر َرُيػػسِؿ اهلِل  الُمْيػػَ دُ الجػػصِم سُيػػَ ِ ِا  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػالمر
ِذِه اِحصِد ُث َلْ َيْت ُمْيَ َدًةا ِِ رهص َلْ َيْت ُمترِمَمً  َكمص َيَ َؽ َ  صُ ػُا ِفػ  الَحػِد ِث " سه رصِمِا  َس
 .الُمْيَ دِ 

 سقَػػػػْد َذَكَرَػػػػص الُ خػػػػصِريُّ ِفػػػػ  تَػػػػراِجـِ اِْ ػػػػساِب سُمدَػػػػدممصِتهصا هْس َسَمػػػػَمهص ِفػػػػ  الجػػػػصِمُ
ـْ َ ِجػػْد َيػػَ دًا  َر اليرػػَ َدا فَػػإْف لَػػ فر الُ خػػصِرير ال ُ ِحػػبُّ هْف ُ َكػػرم ػػِح ِح ِفػػ  همػػصِكَف ُهْخػػَرىا ِِ المر

ِح ِح ِف  َمكصٍف َِخر َُْرِطِا َممرَؽ الَحِد َث اْكِتْصً  ِ ِذْكِرِه ِف  المر  .َجِد دًا ِلْمَحِد ِث َمَم  

 :مردصِت ِف  َمِح ِح الُ خصِريم ِقْيمصفسَقْد َسَجَد الُ،َممصُ  هفر الُم،َ  

ا ِمْ ػػػػؿُ : اِسرؿُ  لَمْحػػػػُذسُؼ ِمػػػػْف َػػػػِذِه قػػػػصَؿا َذَكػػػػَرا َرَسىا فص :مػػػػص َممردَػػػػُا الُ خػػػػصِريُّ ِ ِمػػػػ َغِ  الَجػػػػْزـِ
 .ِ، ْصً ُكممهص َمِح ٌحا سهمرص الَمْذُكسُر ِمَف اليرَ ِد َفُ ْدَرُسا سُر رمص َ ُكسُف َمِح حًص هْس  َ  اِحصِد ثِ 
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ػػصٍر َمػػْف  َسقَػػصؿَ : سِمػػْف هْمِ مَػػِ  الُمَ،مرػػِؽ ِ ِمػػ َغِ  الَجػػْزـِ قَػػْسُؿ الُ خػػصِريم   ِمػػَمُ  َمػػْف َممر
ػػؾم َفدَػػْد َمَمػػ  َهَ ػػص اْلَدصِيػػـِ َمػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمرـَ  ُر ـَ َ ػػْسـَ ال سَُػػَس َحػػِد ٌث َمػػِح ٌح .  1 َمػص

 ًَ  .2 هْخَرَجُا التمْرِمِذيُّ ُمترِم

ا ِمْ ػػؿُ : ال رػػصِ   ِق ػػَؿا ُذِكػػَرا ُرِسَيا  :مػػص َممردَػػُا الُ خػػصِريُّ ِ ِمػػ َغِ  الترْمػػِر ِضا هْي ِ َغْ ػػِر َجػػْزـٍ
ِ، ؼُ  ِح ُح سال ر  .َفهذا اليرَ ُد ُ ْدَرُس ُكمُُّاا سِف ِا المر

قَػػػَرَه ال ر ِػػػ ُّ  :ِف اليرػػصِئبِ َمػػْف َمْ ػػػِد المرػػِا ْ ػػػ َسُ ػػػْذَكرُ : سِمػػْف هْمِ مَػػػِ  ذِلػػَؾ قَػػػْسُؿ الُ خػػصِريم 
ََػصُرسَف َهْس ِذْكػُر  ْ ِح َحتر  ِإَذا َجصَ  ِذْكػُر ُمسَيػ  َس َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ اْلُمْؤِمُ سَف ِف  المُّ

 َُ  .3 ِم َي  َهَخَذْتُا َيْ،َمٌ  َفَرَك

 ًَ  .4سالَحِد ُث َمِح ٌح هْخَرَجُا ُمْيِمـٌ ِف  َمِح ِحِا ُمترِم

 يم خػػػصرِ ال ُ  ح حِ فػػػ  َمػػػ 5ؼِ ،ػػػصزِ المَ  د ثَ َحػػػ هفر  فر َظػػػ فْ َمػػػسَ  اْ ػػػَف َحػػػْزـٍ  أَ َطػػػخَ  ـُ مَػػػ،ْ ف َ ػػػص تَ سِمػػػ
ػػػصٍر : ا ح ػػػث قػػػصؿ ال خػػػصري6  ؼٌ ،ِ َ ػػػ ـُ ْ ػػػُف َممر ػػػص َُ َِ تِػػػ  َهْقػػػَساـٌ .. َسقَػػػصَؿ  َلَ ُكػػػسَ فر ِمػػػْف ُهمر

ـْ المرػػػػاُ .. َمَ،ػػػػصِزَؼ َساْلَخْمػػػػَر َسالْ  2 َساْلَحِر ػػػػرَ  1 اْلِحػػػػرَ  7 َ ْيػػػػَتِحمُّسفَ  ُُ اْلَ،مَػػػػـَ  3 َفُ َ  مػػػػُتُه  4 َسَ َ ػػػػ
 .5 َسَ ْمَيُخ َِخِر َف ِقَرَدًة َسَخَ صِز َر ِإَل  َ ْسـِ اْلِدَ صَم ِ 

                                                           
ا  صب قسؿ ال     1  .إذا ره تـ الهَؿ سيمـ مم  اهلل مم امح ح ال خصريا كتصب المـس

ا رقـ 2  .ا سقصؿ حيف مح ح686 جصمُ الترمذيا كتصب المـس

 .مح ح ال خصريا كتصب اِذافا  صب الجمُ   ف اليسرت ف 3
 .455 مح ح ميمـا كتصب المَةا رقـ 4
 .المسي د ا سلـ  يت ف مف ذلؾ ي ر الدؼ: الم،صزؼ َ  5
صزؼا سلػػـ  خػػصلؼ فػػ  ذلػػؾ إال ا ػػف حػػـز سمػػف ت ،ػػا مػػف سقػػد اتْدػػت المػػذاَب اِر ،ػػ  ممػػ  حرمػػ  الم،ػػ 6

ؼ  ي ر المحد  فا ظ ص م هـ هف الحد ث  ، ؼا سلس ردسا اِمر إل  المحد  ف الت ح اِمرا فَ خَػ
 ػػػ ف المحػػػد  ف فػػػ  مػػػح  الحػػػد ثا ستسجػػػد هحصد ػػػث هخػػػرى مػػػح ح ا سمػػػف هحيػػػف مػػػص كتػػػب فػػػ  حكػػػـ 

 .  الم زاف ل سيؼ جد ُهحصد ث الم،صزؼ سالغ ص  ف: هحصد ث الم،صزؼ كتصب

 .َ  حَؿا هس  يتحمس هص ممم ص  يمصمهص: هي َ  حراـا ف دسلسف 7
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ذا َخَطٌأ ِمف ُسُجسهٍ : قصَؿ ا ُف المرَِح ُمَ،دم ًص مم  َقسِؿ ا ِف َحْزـٍ   :َس

ًَ : َهحُدَص َُ ُخ الُ خصرير . .ه رُا ال اْ ِدَطصَع ف  َذا َهْم ُصمًص َس  َِ  .ا َهْي ِفر 

ِْْظِا ِمف َي ِر ِجَهِ  الُ خصريم : ال ص    .هفر َذا الحد َث ِ َ،ْ ِ ِا َم،رسُؼ االتمصِؿ ِ َمِر ِح َل

ػػػس َ ػػػرسي مػػػف : سهقػػػسؿُ  ا سالُ خػػػصريُّ لػػػ َس ُمَدلميػػػًصا َس سلػػػس كػػػصَف ُمَ،مردػػػًص َفهُػػػَس ِ ِمػػػْ َغِ  الَجػػػْزـِ
َُ َُ ِخِاا فصلح  .ؾٍّ د ُث مح ٌح ِمف ُسُجسٍه  َ 

 

  ٍالُمَ،مردصُت ِف  َمِح ِح ُمْيِمـ 

  َ ـْ ه رهص َجِم ،ًص ُمترِمَمٌ  َمِح َح ٌ َ صِدَرةٌ سَِ  .ا سَقْد َدَرَيهص الُمَحدمُ سَف ُكمرهصا سَتَ  رَف َلُه
 

 

 

 

 

ُالم ْنق ِطعُ  .2 ِديث   الح 

َُ يصِل ػػصً  ـْ  ُ ْطِمػػُؽ الُمَتدَػػدمُمسَف الُمْ َدِطػػ َُ َممَػػ  الَحػػِد ِث َيْ ػػِر الُمترِمػػِؿ ُمُمسمػػًصا سَُػػَس ِمْ ػػَد
ًَ هْس ُمْ َدِط،صً  ُْْيُاا َفُ َيمُّسَف الَحِد َث َيْ َر الُمترِمِؿ ُمْرَي  .الُمْرَيُؿ َ 

ُرسَف َفَرهْسا هفر ِمَف اِْفَ ِؿ َتْمِ  َزُه َمْف َيْ ِرِها َفَ،ررُفسُه ِ مص َ ِم   :همرص الُمَتأخم
                                                                                                                                                    

 .َس الز ص 1

 .هي مم  الرجصؿ 2

 .هي  همكهـ ل َ 3

 .هي  دؾ الج ؿ س خيؼ  ا 4

 .مح ح ال خصريا كتصب اُِر  ا  صب مص جص  ف مف  يتحؿ الخمر 5
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َُسَ   ُُ ٍُ  ةٌ َساِحدَ  ْت َحْمَد ٌ الَحِد ُث الرِذي ُحِذفَ : الَحِد ُث الُمْ َدِط ِمْف َسَيِط َيَ ِدِها ِفػ  َمْسِ ػ
 .َساِحٍد هْس هْكَ ر

ـَ كصلَمْحُذسؼِ  َفر الُمْ َه  .َسَ ْدُخُؿ ف ِا َمص إذا كصَف ف  اليرَ ِد َراٍس ُمْ َهـٌا ِِ

ُِ ف  َُمص َ ُ در ِلْمَحِد ِث الُمْ َدِط َُْرَطْ ف   :ِمْف 

ـْ َ ُكػػْف  - هْف َ ُكػػسَف الَمْحػػُذسُؼ َساِحػػدًاا َفمَػػْس زاَد الَمْحػػُذسُؼ َمػػْف َساِحػػٍد َممَػػ  الترػػَساِل  لَػػ
ََُس   .َكمص َيَ ْأِت " الَحِد ُث الُمْ،َ ُؿ " ُمْ َدِط،ًصا َ ْؿ 

ِفػ  هْممَػ  اليرػَ ِد َفهُػَس  هْف َ ُكسَف الَمْحُذسُؼ ِفػ  َسَيػَط اليرػَ ِدا َفمَػْس كػصَف الَمْحػُذسؼُ  -
ِؿ اليرَ ِد َفُهَس الُمَ،مرؽُ   .الُمْرَيُؿا سَلْس كصَف الَمْحُذسُؼ ِف  هسر

سُ ْمِكُف هْف َ ُكسَف اليرَ ُد ُمْ َدِط،ًص ِف  َمكصٍف َساِحػٍدا سُ ْمِكػُف هْف َ ُكػسَف ُمْ َدِط،ػًص ِفػ  هْك َػِر 
 .ِمْف َمكصفٍ 

 ُِ ػَجصُع ْ ػُف َمْخمَػٍد : ِف  َمكصٍف مص هْخَرَجُا هُ ػس داسٍد قػصؿَ  سِمْف هْمِ َمِ  الُمْ َدِط ُُ َحػدر ََ ص 
ـٌ َهْخَ َرَ ص ُ سُ ُس ْ ُف ُمَ ْ ػٍد   ْ َُ َُ َُ ال رػصَس  َمػْف اْلَحَيػِف َهفر ُمَمػَر ْ ػَف اْلَخطرػصبِ َحدر ََ ص  َجَمػ

ػػِر َف َلْ مَػػ ُْ ـْ ِم ـْ ِإالر ِفػػ  ال مْمػػِؼ َممَػػ  ُهَ ػػ م ْ ػػِف َكْ،ػػٍب َفَكػػصَف ُ َمػػمم  َلهُػػ ً  َساَل َ ْدُ ػػُت ِ ِهػػ
ََساِخُر َتَخمرَؼ َفَممر  ِف  َ ْ ِتاِ  ِْ ُر ا ُْ  . 1اْلَ صِق  َفِإَذا َكصَ ْت اْلَ،

ػػِر فا  ُْ ػػِهَد ُمَمػػُر َيػػَ َ   َػػٍَث سِم ُْ ػػِر َفا ساْيُت ُْ فصلَحَيػػُف الَ ْمػػِريُّ ُسِلػػَد َيػػَ َ  إْحػػَدى سِم
ٌُ  اَفَدْطا َفَ ُ ْمِكُف هْف  تحمَؿ الَحِد ثَ  سُمْمُر الَحَيِف َيَ تصفِ   .فصلَحِد ُث ُمْ َدِط

ُِ ِف  َمكصَ ْ ِف َحِد ُث التمْرِمِذيم قصؿَ  َحدر ََ ص َمِمػ ُّ ْ ػُف ُحْجػٍر : سِم صُؿ الَحِد ِث الُمْ َدِط
صِج ْ ِف َهْرَطصَة مَ ُر ْ ُف ُيَمْ َمصَف الررقم ُّ َمْف مَ ،ْ َحدر ََ ص مَ  ْ ِف َسائِػِؿ ْ ػِف  ْف َمْ ِد اْلَج رصرِ اْلَحجر

َممَػ  َمْهػِد َرُيػسِؿ المرػِا َمػمر  المرػُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ  2 َقصَؿ اْيػُتْكِرََْت اْمػَرَهةٌ  ُحْجٍر َمْف َهِ  اِ 
                                                           

 .1329ـ ي ف ه   داسدا كتصب المَةا ق ست السترا رق 1

ت مم  الز ص سايتم ت 2  .هي هكَر
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ـْ فَػػَدَرَه َمْ هَػػص َرُيػػسُؿ المرػػِا َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمرـَ اْلَحػػدر َسَهَقصَمػػُا َممَػػ  الرػػذِ  ي َهَمػػصَ َهص َسلَػػ
 . 1 ُ ْذَكْر َه رُا َجَ،َؿ َلَهص َمْهًرا

ٌُ ِف  َمكصَ ْ فِ  صُج  ُف هْرطصةَ : َذا الَحِد ُث ُمْ َدِط ُْ ِمْف َمْ ِد الَج رػصِرا فصلَحجر ـْ َ ْيَم  َل
ُْ ِمْف َهِ  ِا َساَل َهْدَرَكُا  ُ س  ـْ َ ْيَم َدصُؿ ِإ رػُا ُسِلػَد َ ْ،ػَد َمػْسِت َمْ ُد اْلَج رصِر ْ ُف َساِئِؿ ْ ِف ُحْجٍر َل

ُهرٍ  ُْ  . َهِ  ِا ِ َأ
 

ُ:حكـُالمنقطع

ُُ َ ِ، ٌؼا الْحِتمصِؿ َ ْ،ِؼ الرراِسي الَمْحُذسؼِ   .الَحِد ُث الُمْ َدِط
 

ؿُ  .3 ُالم ْعض  ِديث   الح 

َُسَ   .َم  الترَساِل مَ  َفأْكَ رَ  َحْمَدَتصفِ ِمْف َيَ ِدِه  تْ الَحِد ُث الرِذي ُحِذفَ : الَحِد ُث الُمْ،َ ُؿ 

َُْرطصف ًَ َحتر  َ َتَحدرَؽ   :َفَ ُ َيمر  ُمْ،َ 

 .ْ فِ تَ دَ مْ حَ هْف ال َ ِدؿر َمَدُد الَمْحُذسِف َف ِف  اليرَ ِد َمْف  -

 .هْف َ ُكسَف الَحْذُؼ َمَم  الترَساِل  -

ِؿ اليرػػَ ِد هْس هْمػَُه هْس َسَيػػ ػَتَرُط هْف َ ُكػػسَف الَحػػْذُؼ ِفػػ  هسر ُْ ِطِاا فَػػإْف كػػصَف الَحػػْذُؼ ِمػػْف سال ُ 
ِؿ اليرَ ِد لِ  ًَا سَمحر هْف ُ َيمر  ُمَ،مردصً  َحْمَدَتْ ِف هْس هْكَ رَ هسر  .َمحر هْف ُ َيمر  ُمْ،َ 

مػم  اهلل هف  دسؿ الراسي  مغ   مػف ريػسؿ اهلل : ال َيصتا َس  ك  ر مف سمف هم متا
سمػف ذلػؾ قػسؿ اُػتهر مسطػأ مصلػؾ  هػصا ا سقػد ا هس  مغ ػ  مػف فػَف كػذاكذا مم ا سيمـ

 .1َ َمَغِ   َهفر َرُيسَؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َسررَث اْلَجدرَة : مصلؾ

                                                           
 .1453 جصمُ الترمذيا كتصب الحدسدا رقـ 1
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ُ:حكـُالمعضؿ

 ُِ َُدُّ َ ْ،ًْص ِمَف الُمْ َدِط ََُس ه ٍُ َساِحدٍ  الَحِد ُث الُمْ،َ ُؿ َ ِ، ٌؼا َ ْؿ   .ف  َمْسِ 
 

ُالم د لَّس ُ .4 ِديث   الح 

َُسَ  َُ ِف ِا الترْدِل ُس : الَحِد ُث الُمَدلرُس   .الَحِد ُث الرِذي َسَق

 :سالترْدِل ُس ِقْيمصِف َرِئ يصفِ 

 

ل ي ما ُاإلْسنادُِ:ُأوَّ ُت ْدِليس 

َُسَ  ـْ َ ْيَمْ،ُا ِمْ اُ : َتْدِل ُس اإلْي صِد  ـُ َيمصِع الرراِسي ِممرْف َلِدَ ُا مص َل  .إ هص

 

 

 :ِ  الرراِسياْحِتمصالُت ِرَسا َ 

َساَ ُ  َمفْ  ـُ الَحِد ثِ  الرم  اْي

 ُمترِمؿ ِرساَ ُ  الرراِسي َممرْف مصَمَرُه سَلِدَ ُا سَيِمَ،ُا َحِد  ًص َيِمَ،ػُا ِمْ اُ 

ـْ َ ْيَمْ،ُا ِمْ اُ =     =     =      =     =     =    =      ُمَدلرس َل

                                                                                                                                                    
 .. .المسطأ لإلمصـ مصلؾا كتصب الْرائضا اِمر المجتمُ مم ا  1
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ـْ َ ْيمَ =     =     =      =     =     ُمَدلرس =     =    =ْ،ُا سَل

ـْ َ ْمَدُا    =     =     =      =     ُمْرَيٌؿ َخِْ ّ  =     =     =   =سَل

ـْ ُ ،صِمْرُه =     =     =     ُمْ َدِطُ =      =     =     =   =َل

 

ََمُّهص ـُ َتْدِل ُس اإلْي صِد إَل  هْقيصـٍ ه  :سَ ْ َدِي

 
ُاإلْسقاطُِ .1  ت ْدِليس 

َُسَ  مًص ه رُا َيِمَ،ُا ِمْ اُ : َتْدِل ُس اإلْيدصِط  ـْ َ ْيَمْ،ُا ِمْ ُاا ُمسَِ  .ِرَساَ ُ  الرراِسي َممرْف َلِدَ ُا مص َل

 :َفَ ُ در ِلَتْدِل ِس اإلْيدصِط ِمفْ 

َُ مِ الُمَدلمُس َقْد َلِدَ  َمْف َ ْرِسي َمْ اُ هْف َ ُكسَف  - ـْ ا َيَساً  َيِم ـْ لَػ ْ ُا هحصِد َث ُهْخَرىا ه
ْ ئصً  َُ ُْ ِمْ ُا   .َ ْيَم

َمػػ ً هْف َتُكػػسَف  - ـْ َ ْيػػَمْ،ُا  :ا ِمْ ػػؿُ ِمػػ َغُ  اِداِ  ُمسَِ ػػص لَػػْس قػػصَؿ ِف مػػص لَػػ َمػػْف فُػػٍَفا همر
 .َحدر َِ   ُفٌَف َفإ رُا َ ُكسُف كصِذ ًصا ال ُمَدلميصً : ِمْ اُ 

 

 تدل س اإلي صد

 اإليدصط الدطُ ال،طؼ اليكست االيتدراؾ التيس  
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ـَ الترْ ِمػ م اِْمَمُش مَ مص َرَساُه  :ِم صُلاُ   َِ َمػْف هِ  ػِا َمػْف ه ِػ  َذرٍّ َرِ ػَ  اهلُل َمْ ػُاا  ْف إْ را
قػصَؿ " .  ػص َح رػصُف  ػص َم رػصُف : فُػٌَف ِفػ  ال رػصِر ُ  ػصِدي" قػصَؿ  ـَ مر َيػسَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ هفر ال رِ  ر 
؟ ق: ُقْمُت ِلألْمَمش: هُ س مسا  َ  ـَ  َِ ـُ  ُف ج  ػٍر : صؿَ َيِمْ،َت َذا ِمْف إْ را الا َحدر َِ   ِ ِا َحِك 

 .1َمْ ُا 

ـَ  ػػػَف ج  ػػػرٍ  َُ ػػػص َحِكػػػ  ػػػْ ِخِا  2َفدَػػػْد هْيػػػَدَط اِْمَمػػػُش  َُ ِمػػػَف اليرػػػَ ِد سَرَسى الَحػػػِد َث َمػػػْف 
ـْ َ ْيَمْ،ُا ِمْ ُاا سلِك رػُا َرَساُه ِ ِمػ َغِ   ا سَل ـَ الترْ ِم م  َِ ػَ  ِمػ َغٌ  َتْحَتِمػؿُ " َمػفْ "إْ را اليرػمصَع  سَِ

ـَ ِ ذِلَؾ ه رُا َيِمَ،ُا ِمْ اُ  ََ  .سَيْ َرُها َكمص َيَ َؽ ِف  الَحِد ِث الُمَ،ْ َ،ِفا َفأْس
 

  دِ ص هْي صُب َتْدِل ِس اإليْ 

ََمُّهص  صِد ِ ُكؿم َهْقَيصِماِ ِلَتْدِل ِس اإليْ   :ِمدرُة هْي صٍب ه

ْ ِخا َفَ ْحِذُفُا الرراِسي ِلَكْ  ال  ُ  - ه ُر  .إ را َ ْرِسي َمْف َ ِ، ؼٍ : دصؿَ ْ،ُؼ ال

ْ ِخِاا سََُس ِمْ َدُه ِ َدٌ ا َفَ ْحِذُفُا ِلَكْ  ال ُ َردر الَحِد ثُ  - ب َُ  .االْخِتَُؼ ِف  ِ َدِ  

ػػْ ِخا َفُر رمػػص كػػصَف ِمػػْف َطَ َدتِػػِاا هْس ُدسَف ذِلػػَؾا َفَ ْحِذفُػػُا اْيػػِتْح صً  ِمػػَف  - ت ُر ِمػَغُر ِيػػفم ال
َساَ ِ  َمْ اُ   .الرم

ُِ ه رُا مصِل  اليرَ دِ إ - ث ـُ اليرصِم  . هص

 .االْختمصرُ  - ج

 .اْمِتحصُف الطَُّبِ  - ح
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 . ، ؼ: حك ـ  ف ج  ر  2
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ـُ َتْدِل ِس اإلْيدصطِ   ُحْك

ػصجِ  ػْ،َ َ   ػِف الَحجر ُُ َهِر مص ِق َؿ ِف ِا قَػْسُؿ  ُْ ـر الُمَحدمُ سَف الترْدِل َس ُمُمسَمًصا سِمْف ه الترػْدِل ُس : َذ
 .هُخس الَكِذبِ 

 ًَ ِْْمْ  ـُ َتْدِل ِس اإلْيدصطِ َ ْ،تَ فَ : سهمرص َت  :َمَم  َيَ ِب الترْدِل سِ  ِمُد ُحْك

 .َفإْف كصَف الَهَدُؼ إْخْصَ  َ ِ، ٍؼا إلْخْصِ  َ ْ،ِؼ الَحِد ِثا َفهذا َحراـٌ  -

ْف كصَف الَيَ ُب اْخِتمصرًا هس اْمِتحص ًص لمطَِب َفُهس ُم صحٌ  -  .سا 

ْف كصَف ِلَيَ ٍب َِخرا َفُهَس َمْكُرسهٌ  -  .سا 

 .ذلؾ فإفر الُمَدلمَس ُ ْمِكُف هْف  كسَف ِ دً ا سُ مِكُف هْف  كسَف َ ، ْصً سلِ 
 

ـُ َحِد ِث الُمَدلمِس َتْدِل َس إْيدصطٍ   ُحْك

ػػص  َُػػَس َحػػراـٌ هْس َمْكػػُرسٌه هْس ُم ػػصٌحا همر  ِْ ََػػْؿ ـُ الترػػْدِل ِس  َُػػَس ُحْكػػ ـُ الرػػِذي َذَكْر ػػصُه يػػصِ دًص  الُحْكػػ
َُ ص َفهُػسَ  ـْ َمػْرُدسدٌ  الَمْدُمسُد  َُػَس َمْدُ ػسٌؿ ه ََػْؿ  َُ ِف ػِا الترػْدِل ُس  ـُ الَحػِد ِث الرػِذي َسقَػ ا َػذا ُحْكػ

 .إذا كصَف الُمَدلمُس ِ َد ً 

 :الُمَدلرِس َتْدِل َس اإلْيدصطِ  سَقْد َتَ،درَدْت ِراُ  الُ،َممصِ  ِف  الَحِد ثِ  

 .َ ِ،ْ ٍؼ ِف  اليرَ دِ  ا اِلْحِتَمصِؿ ُسُجسدِ دصً مَ طْ مُ  هُ در رَ  فمَ  ـْ هُ  ْ مِ  -

َفر ال مَدَ  ال َ ْرِسي ِإالر َمْف ِ َد ٍ دصً مَ طْ مُ  اُ مَ  ِ ف قَ مَ  ـْ هُ  ْ سمِ  - ذا َي ُر َمحِ  .ا ِِ  . حٍ َس

 ةً رر سال َمػػ  ْصً ،ِ َ ػػ طْ دِ ْيػػلػػـ  ُ  ا هيْ  ٍ دَػػإال مػػف  ِ  ُس لم دَ ف ال ُ ػػَمػػ  ػػ فَ َمػػف فَػػررَؽ  سِمػػْ ُهـ -
 دػصتِ مػف ال م  ُس لم دَ ف ُ ػَمػ ا س ػ فَ سؿٌ ُ ػدْ مَ  اُ   ُ دِ حَ ا فَ مصرِ تِ َخْ ل اُ يُ  ْ لِ دْ تَ  سفُ كُ ا ف َ ةً دَ ساحِ 

 .مصعِ صلير  ِ  اِ حِ  ْ رِ مْ ف تَ مِ  در فَ  ُ  ،ْص ِ سمف ال ُ 
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ػػػِح ُح ه رػػػُا ال ُ ْدَ ػػػُؿ إالر إذا كػػػصَف الُمػػػَدلمُس ِ دَػػػً  سَمػػػررَح ِ صليرػػػمصِعا َكَدْسِلػػػِا َيػػػِمْ،ُتا هْس  سالمر
ذا َس َحصُؿ هحصد ِث الُمَدلمِي َف الت  ف  المرح ح ِفا فِه  ِممػص  ِلَؾاَحدر َ ص سمص ُصَكَؿ ذ َس

ـْ ُ َمرمْح ِ صليرمصِع َفإفر َحِد َ ُا َمْرُدسدٌ  َمررَح ف ا الُمَدلمُس ِ صليرمصِعا  .همرص إْف َل
 

ُالق ْطعُِ .2  ت ْدِلْيس 

َِداِ ا إلْ هصـِ اليرمصعِ : سَُسَ   .َحْذُؼ ِمْ َغِ  ا

ا َفِد َؿ لا: َقسُؿ ا ِف ُمَ ْ َ  َ : اُ ِم صلُ  َِْريُّ  .َلـ َهْيَمْ،ُا ِم اُ : َيِمْ،َتُا ِم ا؟ فدصؿَ : الزُّ

 .سف  َذا الِم صِؿ َسْمُ  ُطَِب الحد ِثا َسِمْدُؽ ا ِف ُم   َ ا َفصلترْدِل ُس َيْ ُر الَكِذبِ 

ـُ الحد ِث الُمَدلرِس ف ـُ َذا الترْدِلْ ِس سُحْك  .ُهس َكَتْدِلْ ِس اإِلْيَدصطِ سَهمرص ُحْك
 

 ؼُِطُْالعُ ُس ُْيُِلُدُْت ُ .3

َُ   اُ مِ  ُْ مَ يْ  َ  ـْ لَ  خٍ  ْ َُ  ؼُ طْ مَ : سسَُ   . ام مصعِ صلير  ِ  حَ رر مَ   خٍ مم  

َِ  ةُ رَ ْ ػغِ ا سمُ فٌ  ْ مَ  ص حُ  َ در حَ : ـٍ  ْ َُ َُ  سؿُ قَ : ا صلُ سمِ  ا سِ ِمػجْ المَ  رِ لهػـ فػ  ِِخػ قػصؿَ  ـر ا  ُػ ـَ مػف إ ػرا
ِِ ا سُمػفٌ  ْ َمػ  حُ  ِ  َ در َحػ: تُ ْمػمػص قُ  ر ا إِ تُ رْ َكػممص ذَ  فصً رْ حَ  ةَ  رَ غِ ف مُ مِ  ُْ مَ يْ هَ  ـْ لَ   سعٍ مُ ْيػمَ  ي ػرُ  ةُ رَ  ْ ِ 

ػػ حص ػػصً تِ امْ  سفصً حػػذُ مَ  صً َمػػكَ  رَ مَ ْ ػػهَ  اُ  رػػهَ  يْ لػػ ا هَ   س صً مُ ْيػػهُ  كػػصفَ  اُ ِ رػػ سا ذلػػؾَ فُػػرِ ،ْ ـ  َ ص لَػػلهػػـا فممر
 .سابِ صلمر ـ  ِ َُ رَ  َ خْ هَ   سِ لِ دْ ف  التر  داً  ْ دِ جَ 

ـُ الحد ِث الُمَدلرِس فُهس َكَتْدِلْ ِس اإِلْيَدصطِ س  ـُ َذا الترْدِلْ ِس سُحْك  .َهمرص ُحْك
 

ُالسُّك وِتُ .4 1ت ْدِلْيس 
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ـر  دسؿُ : سَُس ـر َ ْيُكَتا ُ  َساَ ِ ا ُ  مًص ه رُا َيِمَ،ُا ِم ا: هْف َ ْذُكَر الرراسي َهَداَة الرم  .ُفٌَفا ُمسَِ

ـر  دسؿُ َكَأْف  دسَؿ َحدر َ ص ـر َ ْيُكُت ُ  ُُ ه رُا قصؿَ : ا ُ  ْْ صٌفا َفَ ُظفُّ اليرصِم ْْ صفٌ : ُي  .َحدر َ ص ُي

ـُ الحد ِث الُمَدلرِس َكُحْكـِ َتْدِلْ ِس اإِلْيَدصطِ  ـُ َذا الترْدِلْ ِس سُحْك  .سُحْك
 

ُاالْستُِ .5  ْدر اؾُِت ْدِلْيس 

 فْ كِ  صا سلَ  َ در حَ  َفٌ فُ  َس  ْ لَ : اسيالرر   دسؿَ  هفْ : سا سَُ مصً ايْ  اُ لَ  رَ كَ ف ذَ مَ  ف الُمَحدم  فَ سَلـ َهِجْد مِ 
 .اُ  ْ مِ  َُ مِ يَ  اُ ه ر  مصً سَِ ا مُ َفٌ فُ 

ػػذا َمػػ  م ػػدُ  فْ ِكػػ صا سلَ  َ در َحػػ ةَ   ػػدَ ه ػػس مُ  َس  ْ لَػػ: قػػصؿَ   ػػثُ حَ   م ،ِ  ْ  ِ اليرػػ حصؽَ ْيػػ  إِ مػػف ه ِػػ ؿَ ِدػػص  ُ َس
 م ػػدُ  سلكػػفْ : ؿْ ُدػػـ  َ ا سلَػػالػػرحمفِ  ف م ػػدِ ِمػػ َُ مِ َيػػ اُ ه رػػ ـُ سَِ هػػذا ُ ػػ ِ  سَ هُػػا فَ 1 اِ ْ ػػ ِ مػػف هَ  حمفِ الػػرر 

 . ص َ در حَ  الرحمفِ 

ـُ الحد ِث الُمَدلرِس َكُحْكـِ َتْدِلْ ِس اإِلْيَدصطِ  ـُ الترْدِلْ ِس سُحْك  .سُحْك
 

 

 

ُالتَّْسِوي ةُِ .6  ت ْدِليس 

َُػسَ  ُُ ِم ػصَرٍة َ ْ َ ُهمػص َ ْ َ ُهمػص ِلدػص ٌ َحػْذُؼ الػرراِسي َ ػِ، ًْص َ ػْ َف ِ َدتَػْ ف : َتْدِل ُس الترْيِسَ ُ   ا سَسْ ػ
ـُ اليرمصعُ   .ُتسَِ

 :َفَ ُ در ِلَتْدِل ِس الترْيِسَ ِ  ِممرص َ ِم  

 .هْف َ ُكسَف ِف  اليرَ ِد َ ِ، ٌؼ َ ْ َف ِ َدَتْ ف -
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َُمص ِمَف اآلَخرِ  - َُ هَحُد  .هْف َ ُكسَف َ ْ َف ال مَدَتْ ِف ِلدصٌ ا سُر رمص َيِم

ػػِ، َؼ الرػػِذي َ ػػْ َف ال مَدتَػػْ ِفا سَ ْجَ،ػػَؿ ِرَساَ ػػَ  ال مدَػػِ  َمػػْف ال مدَػػِ  هْف  َ  - ْحػِذَؼ الُمػػَدلمُس ال ر
َمٍ ا ِمْ ُؿ   ".َمفْ "ال رصِ   ِ ِم َغٍ  ُمسَِ

ُُ هفر  ـَ اليرػػػصِم َر ػػػِ، ِؼ الرػػػِذي ِفػػػ  اليرػػػَ ِدا ِلَ تَػػػَس سَيػػػَ ُب تَػػػْدِل ِس الترْيػػػِسَ ِ  إْخْػػػصُ  ال ر
 .الَحِد َث َمِح حٌ 

ِح ُح هفر َمْف ُمِرَؼ ِ هذا ال رػْسِع  ـُ َذا ال رْسِع ِمَف الترْدِل ِس َفُهَس َحراـٌا سالمر سهمرص ُحْك
 .ِمَف الترْدِل ِس َتْيُدُط َمداَلُتاُ 

 

ـُ َحِد ِث الُمَدلمِس َتْدِل َس َتْيِسَ  ٍ   ُحْك

ال َ ػْدِري هْ ػَف ُ ْمِكػُف سَمررَح ِ صليرمصِع ِف  ُكؿم اليرَ ِدا ِِ ر ص  ال ُ ْدَ ُؿ َحِد ُ ُا إالر إذا كصَف ِ َد ر 
َؼ ِمَف اليرَ ِد راِس ًص َ ِ، ًْصا ِ ِخػَِؼ َحػِد ِث الُمػَدلمِس تَػْدِل َس إْيػدصٍطا فَػإفر اْحِتمػصَؿ ْحذِ هْف  َ 

ػػ ص َ ِد رػػُ  اليرػػَ ِد فَػػَ اْحِتمػػصَؿ ِف ػػِا إِلْيػػدصِط إْيػػدصَط راٍس ال َ ُكػػسُف إالر َ ْ َ ػػُا سَ ػػْ َف َمػػْف َلِدَ ػػُاا همر
 .َ ِ، ؼٍ 

 

 

ُالشُّي وخُِ:ُثاِنيِيما ُت ْدِليس 

َُػػػػسَ  ػػػػُ سِخ  ُُّ ػػػػْ ِخ هْس ُكْ َ تِػػػػِا هْس َلَد ِػػػػِا هْس ِ ْيػػػػَ ِتِا َممَػػػػ  ِخػػػػَِؼ : تَػػػػْدِل ُس ال ُر اإلْت ػػػػصُف ِ صْيػػػػـِ ال
ُهسِر ِ اِ  ُْ  .الَم

َر ِػِا َفَيػمرصُه ُمَحمرُد  ػُف الُحَيػ: سِم صُلاُ  َْْ ػِؿ الَدطرػصِفا َفدَػْد َدلرَيػُا َ ْ،ػُض ُط ْ ِف  ػُف ال
َْْ ِؿا سَمررةً : َمررةً   .ُمَحمرَد  َف الُحَيْ فِ : ا َف ال
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ُُُّ سخِ  َْداُؼ َتْدِل ِس ال   ه

ََمُّهص َْداٌؼ ُمَتَ،دمَدٌة ه ُُُّ سِخ ه  :ِلَتْدِل ِس ال

ْ ِخا َفُ َدلميُ  - ه ُر  .إ رُا َ ْرِسي َمْف َ ِ، ؼٍ : رراِسي ِلَكْ  ال ُ دصؿَ ُا الَ ْ،ُؼ ال

ػػْ ِخا َفُر رمػػص كػػصَف ِمػػْف َطَ َدتِػػِاا هْس ُدسَف ذِلػػَؾا َفَ ْحِذفُػػُا اْيػػِتْح صً  ِمػػَف  - ب ُر ِمػَغُر ِيػػفم ال
َساَ ِ  َمْ اُ   .الرم

ػْ َخ السَ  - ت ُر ػُ سِخا ِِ رػُا ُ َيػمم  ال ُُّ ُِ ه رُا َكِ  ػُر ال ـُ اليرصِم اِحػَد ِ ِ،ػدرِة هْيػمصٍ ا ِلمدراللَػِ  إ هص
 .َ،ِ  الِ،ْمـِ َم  َكْ َرِة الَمْرِس رصِت سيَ مَ 

َرِب سِفْطَ ِتِهـْ  - ث  .اْمِتحصُف َذكصِ  الطُّ

 

ُُُّ سِخ  ـُ َتْدِل ِس ال  ُحْك

َُؾر هفر الترْدِل َس إِلْخْصِ  راٍس َ ِ، ٍؼ َحراـٌ   .ال 

ُرْ ِخ  ُُُّ سِخ َفإ رُا َمْكُرسٌها ِلمص ِف ِا ِمْف َتْ،ِيػ ِر اِْمػِر همرص الترْدِل ُس ِلِمَغِر ال هْس إِل هصـِ َكْ َرِة ال
ـْ ُ ْ،َرْؼ َف صَع َحِد ُ اُ َكْ  ال َمَم  الُمَحدمِ  َف لِ  ََُسا سُر رمص َل  .َ ْ،ِرُفسا َمْف 

فر اِْيػػػتصَذ ُ َ ػػػ مُف َلهُػػػ َرِب َفهُػػػَس جػػػصِئٌز ِِ ػػػص اِلْمِتحػػػصِف الطُّػػػ ػػػْ ُخ سهمر ُر َُػػػَس ال ـْ َ ْ،ػػػَد ذِلػػػَؾ َمػػػْف 
 .الَمْدُمسدُ 

 

ُُُّ سخِ  ـُ الَحِد ِث الُمَدلرِس َتْدِل َس ال  ُحْك

ْ َخُا َفَمُا حصَلتصف َُ  :إذا َدلرَس الرراِسي 

ػْ ِطا فَػإْف كػصَف ِ دَػً  ُق ِػَؿ  - ُُػُرسُط الَ،دالَػِ  سال ر ػْ ُخا َفُتَط رػُؽ َمَمْ ػِا  ُر إمرص هْف ُ ْ،َرَؼ ال
ْف كصَف َ ِ، ًْص َفَحِد ُ ُا َمْرُدسدٌ حَ   .ِد ُ ُاا سا 
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ػػػْ ُخا َفُ َ،ػػػدُّ ِفػػػ  َػػػِذهِ  - ُر ػػػص هْف ال ُ ْ،ػػػَرَؼ ال مر هْس َمْجهُػػػسَؿ  الحػػػصِؿا الحصلَػػػِ  َمْجهُػػػسؿَ  سا 
ـْ َ ْرِس َمْ ُا إال ساِحٌدا  .سَ ُكسُف الَحِد ُث َمْرُدسداً  الَ،ْ ِف إذا َل

 

 :هُ رُ صدِ مَ مَ 

"       تػصب كِ   ػاِ فِ  بَ تِػمص كُ  فِ يَ حْ ف هَ ا سمِ  ً صمر خَ   صً تُ كُ   فَ يِ لم دَ سالمُ   سِ لِ دْ متر لِ  فَ  س دم حَ المُ  دَ رَ فْ هَ 
صَ  هيػم ف ػاِ  َُ َمػا سقػد جَ رَ َجػحَ  ال ػفِ "   سِ لِ دْ صلترػ ِ   فَ سفِ سُمػالمَ  بِ راتِ مَ  ِ  سِ  ْ دِ دْ التر  ؿِ َْ هَ   ؼُ رِ ،ْ تَ 

 .ُمَدلميصً  152

ـَ هفر  سِفػػ  الِختػػصـِ فَػػإفر ِمػػَف الُمِْ ػػدِ  َُػػَس هَقػػؿُّ ِمػػْف َساِحػػٍد  ِ ْيػػَ  َ هْف َ ْ،مَػػ َساِة  الُمَدلمِيػػ َف ِمػػَف الػػرُّ
ـَ الترْدِل ِسا %1ِ صلمصئِ   صا سَ  رُ سا هْحكص ـْ سَقيرُمَس َُ ذِلَؾ َفَدْد اْمَتَ   الُمَحدمُ سَف ِ ِرَسا صِتِه ا سَم

ََػػْؿ تُْدَ ػػؿُ  ـْ ال؟ س ال َ ْتُرُكػػسا هير اْحِتمػػصٍؿ َمْهمػػص َقػػؿر ُدسَف ِدراَيػػٍ ا ِلَكػػْ   هحصِد ػػُث الُمَدلمِيػػ ف ه
ـْ َممَػػ  َحػػِد ِث ال ر ِػػ م  ـْ اهلُل َمػػْف ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػسمػػص ذِلػػَؾ إالر ُمحصَفَظػػً  ِمػػْ ُه َُ ا َفَجػػزا

 .اإلْيَـِ سالُمْيِمِم َف َخْ َر الَجزا ِ 
 

 

ِفيُُّ .5 ُالخ   الم ْرس ؿ 

َُسَ الُمْرَيُؿ الَخِْ  ـْ َ ْمَداُ :  ُّ   .الَحِد ُث الرِذي َ ْرِس ِا الرراِسي َممرْف مصَمَرُه سَل

ا سَمْ، ػصُه  ُِ ذا ِفػ  الَحِد دَػِ  َ ػْسٌع ِمػَف الُمْ َدِطػ ُُ الَخِْػ ُّ " َس َفُهمػص ِ َمْ، ػ  َساِحػٍد ِمْ ػَد " الُمْ َدِطػ
فر ِرَساَ ػػَ  الػػرراِسي مَ  ػػْف مصَمػػَرُه ُمْحَتَممَػػٌ ا كػػصَف االْ ِدطػػصُع َخِّْ ػػًصا الُمَتدَػػدمِم فا َكمػػص َيػػَ َؽا سِِ مر

ـْ ُ ،صِمْرُه َفُهَس اْ ِدطصٌع َساِ حٌ   .همرص إذا كصَف الرراِسي َ ْرِسي َحِد  ًص َممرْف َل

ـْ َ ْمػَؽ ُفَ ػًصا   ِْْيػِا ه رػُا لَػ ـُ اليرمصِع ِ َتْمِر ِح الػرراِسي َ  ـُ اْلِمدصِ  هْس َمَد هْس سُ ْ،َرُؼ َمَد
ـَ ذِلَؾ ِمْف َتَساِر خِ لَ  ُْ ِمْ ُاا سُر رمص ُمِم َساةِ  ـْ َ ْيَم  .الرُّ
 .َكمص ِف  الترْدِل سِ  َمْدُمسدٌ  سَلْ َس ِف  الُمْرَيِؿ الَخِْ م إ هصـٌ  
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ـُ ْ ػػُف َمْ ػػِد المرػػِا اْلهَػػَرِسيُّ : سِم ػػصُؿ الُمْرَيػػِؿ الَخِْػػ م قَػػْسُؿ التمْرِمػػِذيُّ   َِ قَػػصَؿ  َحػػدر ََ ص ِإْ ػػَرا
ػْ ـٌ قَػصَؿ َحػدر ََ ص  َُ َُ ٍُ َحدر ََ ص  َمػْف اْ ػِف ُمَمػَر َمػْف ال ر ِػ م َمػمر  المرػُا  ُ ػسُ ُس ْ ػُف ُمَ ْ ػٍد َمػْف َ ػصِف

 .1 َمَمْ ِا َسَيمرـَ َقصَؿ َمْطُؿ اْلَغِ  م ُظْمـٌ 
ُْ ِمْ اُ  ـْ َ ْيَم ِح ُح هفر ُ سُ َس مصَمَر  صِف،ًص سَل  .سالمر

ـُ ال ُُ سُحْكػػ ٌُا سالُمْ َدِطػػ ُمْرَيػػِؿ الَخِْػػ م ه رػػُا َحػػِد ٌث َ ػػِ، ٌؼا ِِ رػػُا فػػِ  الَحِد دَػػِ  َحػػِد ٌث ُمْ َدِطػػ
 .َ ِ، ٌؼ َكمص َيَ ؽَ 

                                                           
 .1319جصمُ الترمذيا كتصب ال  سعا رقـ  1
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واةُِ:ُاًُِلثثا ُع د د ُالرُّ ْيث  ُِمْفُح 

ْ  ػػًص ِ َ،ػػَدِد ُرَساِة سا هِا َكمػػص َرهْ  ػػصا ساْمَتَ ػػاْمَتَ ػػ  الُمَحػػدمُ سَف ِ َيػػَ ِد اْلَحػػِد ِث ِمػػْف َحْ ػػُث اتممػػصلُ 
ـْ َ ْ َح ُػػػسَف َمػػػْف هيػػصِ  ِد الَحػػػِد ِث ُكممهػػػص  َُ الَحػػِد ِث ِفػػػ  ُكػػؿم َحْمدَػػػٍ  ِمػػػْف َحْمدصتِػػِاا سِلػػػذِلَؾ َرهْ  ػػص

ـْ َمَددُ  َساِة الرِذ َف َرَسْسُه ِف  ُكؿم َحْمَدٍ ا َفإفر ِمَف الَمْ،ُمسـِ ه رػُا ُكمرمػص زاَد َمػدَ  ِلَ ْ،ِرُفسا َك ُد ُرَساِة الرُّ
ُتاُ   .الَحِد ِث زاَدْت ُقسر

ُِ مػػف جَ  الً سْ هَ  فْ ذَ إِ  در فػػَ ُ ػػ    َػػػذه مر َيػػستُ  ادَ  ْ ص ِ َيػػسهَ  صً سَ ػػتُ هػػص مُ كمم  الحػػػد ثِ  ا ػػصتِ سَ رِ  مػػ
سا دُ َجػػالا سقػػد سَ  ـْ ى هَ رَ ْخػػهُ  سا ػػصتٌ رِ  محػػد ثِ لِ  ؿْ ََػػ فُ  ر َ ػػتَ هػػص  َ َلِ ف خِ سِمػػ"  صرَ َ ػػتِ االمْ "   ُ  رػػمِ مَ ال،َ 

ُِ  ا صتِ َذه الرس  ُر  صتُ ،َ تص َ المُ : مصَُ  فِ  ْ مَ يْ ى مم  قِ رَ خْ ا َِ سال    ذلؾ؟ َ ،ْ مص مَ فَ  دُ سا
 

ُ:اتُ عُ تابُ المُ 
 .اِ يِ ْْ  َ   م حص ِ المر مف  الحد ثِ  ف  رَ ِخَ   صً اسي راسِ الرر   ُ كَ ُصرَ مُ : َ   ُ ،َ تص َ المُ 
َُ  اِ  ْ سِ رْ  َ ا فَ اِ يِ ْْ  َ  ف  الحد ثِ  رَ ِخَ   صً اسي راسِ الرر  ؾَ ُصرِ  ُ  هفْ  هيْ  ا سلس اُ قَ سْ فَ  فْ هس مَ  اِ خِ  ْ مف 

 ُْ  .  َ ،ْ صلمَ هس  ِ  ظِ صلمْْ ص  ِ  ر سِ رْ مَ  فُ تْ المَ  كصفَ  سا ً ا يَ طْ دَ   فَ حص ِ ص إال ف  المر كَ رِ تَ لـ  
 :فِ  ْ مَ يْ إل  قِ   ُ ،َ تص َ المُ  ـُ يِ ست دَ 
َُ   ُ كَ ُصرَ المُ  تكسفَ  هفْ : ا َس  ُ صمر التر   ُ ،َ تص َ المُ  -  .دِ  َ الير  رِ إل  ِخِ  اِ خِ  ْ مف 

 .دِ  َ الير  رِ إل  ِخِ  اِ خِ  ْ َُ  ؽَ سْ فَ  فْ مر مَ   ُ كَ ُصرَ المُ  تكسفَ  هفْ : ا َس ةُ رَ الدصمِ   ُ ،َ تص َ المُ  -

 

ُ:دُ واىُِالشَُّ
ُر  َِ ال  .رَ ِخَ   ٍّ حص ِ مَ  مفْ  ف  الحد ثِ  رَ ِخَ   صً اسِ اسي رَ الرر   ُ كَ ُصرَ مُ : َس دُ ص
 .  َ ،ْ صلمَ هس  ِ  ظِ  صلمْْ  الحد ثُ  كصفَ  يسا ً 
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ذا ُر  ُِ تص ِ المُ    فَ  ـٌ سْ قَ  ؽَ رر ا سقد فَ سرِ هُ مْ الجُ  يُ هْ س رَ َُ  َس َِ سال فػ    ِ دَػسافَ صلمُ  ِ  َُ تص ِ سا المُ مُّ خَ فَ  دِ ص
فْ المْظِ  ُر مُّ ا سخَ رَ ِخَ   ٍّ حص ِ مف مَ  كصفَ  ا سا  َِ سا ال فْ  َ ،ْ ف  المَ   ِ دَ سافَ  صلمُ  دَ ص مف  كصفَ   ا سا 
 .اِ يِ ْْ  َ   م حص ِ المر 
ُر  صتِ ،َ تص َ المُ   ؼِ رِ ،ْ ف  تَ  سرِ هُ مْ الجُ  يَ هْ رَ  دُ مِ تَ ،ْ  َ سيَ  َِ سال  .دِ سا

 

ُ:امُ يُ الُ ثُ مُِ
ػالتر   ُ ،َ تص َ ف ا المُ   صالً مِ  رٍ جَ حَ  ا فُ  رَ كَ ذَ  ُرػ ةُ رَ صِمػسالدَ   ُ صمر َِ سال ُرػ ساهُ مػص رَ  :سسَُػ دُ ص  مػف  ُّ ،ِ صفِ ال

ُا َمْ ُهَمػص َهفر َرُيػسَؿ المرػِا َمْف َمْ ِد المرػِا ْ ػِف ِد َ ػصٍر َمػْف َمْ ػِد المرػِا ْ ػِف ُمَمػَر َرِ ػَ  المرػ َمصِلؾٍ 
ػػػُرسَف  ُْ ٌُ َسِم ػػػْهُر ِتْيػػػ ُر ـْ فَػػػَأْكِمُمسا اْلِ،ػػػدرَة  ..َمػػػمر  المرػػػُا َمَمْ ػػػِا َسَيػػػمرـَ قَػػػصَؿ ال ـر َممَػػػْ ُك فَػػػِإْف ُيػػػ

ِ  فَ  ََ  َ. 
ػػ هفر  ـٌ سْ قَػػ فر َظػػ  ُر َِ ؾٍ صِلػػمػػف مَ  هػػذا الحػػد ثِ  ِ  دَ رر َْػػتَ   ر ،ِ صفِ ال  هُ سْ سَ رَ  ؾٍ لػػمص حصبَ ْمػػهَ  فر ا 

 " . اُ سا لَ رُ دِ صقْ ـ فَ كُ  ْ ممَ  ـر يُ  فْ إِ فَ " ظ ْْ مَ  ِ   صدِ م ا  هذا اإليْ 
ػلِ  فر كِ لَ   ُر   َ مَ مَ ْيػمَ   ػفُ  اهللِ  حػد  ص م ػدُ : قػصؿَ  ح ػثُ  يم خػصرِ م ػد ال ُ   ً تصمرػ  ً َ،ػتص َ مُ   م ،ِ صفِ م

ـْ "   اِ ا سفِ اِ يِ ْْ  َ  دِ  َ  صلير ..  حد  ص مصلؾٌ  ِ  فَ َفِإْف ُيـر َمَمْ ُك ََ  .1"  َفَأْكِمُمسا اْلِ،درَة َ 
 دٍ مرػحَ مُ   ػفِ  ـِ مصِمػ ؽِ ْ ػرِ مػف طَ  اِ حِ  ْ حِ ف  مَ   َ مَ  ْ زَ خُ  ساَص ا فُ رَ  ةٌ رَ قصمِ   ٌ ،َ تص َ ا مُ سلَ 

 ". ا  َ  فَ س مُ مم كَ فَ " ظ ْْ مَ  ِ  رَ مَ مُ   فِ  اهللِ  م دُ  هِ دم مف جَ  دٍ  ْ زَ   فِ  دِ مر حَ  ا مُ  ِ مف هَ 
 َُ َِ سلا  َْْ صُف َمػْف : قصؿَ   م ئِ يصال ر  م دَ  دٌ ص َهْخَ َرَ ص ُمَحمرُد ْ ػُف َمْ ػِد المرػِا ْ ػِف َ ِز ػَد قَػصَؿ َحػدر ََ ص ُيػ

ُرْهَر َسَقْد  َمْف اْ ِف َم رصسٍ َمْمِرس ْ ِف ِد َ صٍر َمْف ُمَحمرِد ْ ِف ُحَ ْ ٍف  ـُ ال َقصَؿ َمِجْ ُت ِممرْف َ َتَددر
َذا َرَهْ ُتُمسُه فَػَأْفِطُرسا َقصَؿ َرُيسُؿ المرِا َممر  المر  َؿ َفُمسُمسا َساِ  ََ ـْ اْلِه فَػِإْف ُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ ِإَذا َرَهْ ُت

ِ  فَ  ََ ـْ َفَأْكِمُمسا اْلِ،درَة َ  ـر َمَمْ ُك  .2 ُي

                                                           
ا  صب إذا ره تـ الهَؿا رقـ  1  .1917مح ح ال خصريا كتصب المـس

 .2125المجت   لم يصئ ا كتصب الم صـا رقـ  2
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ـَ الُمَحػػدمُ سفَ  َُمػػص سقَػػْد َقيرػػ اْلَحػػِد ُث : اْلَحػػِد َث ِمػػْف َحْ ػػُث َمػػَدُد ُرَساتِػػِا إلَػػ  ِقْيػػَمْ ف َرِئ َيػػْ ف 
: ا ساْلَحػػِد ُث اآلحػػصُدا سالهَػػَدُؼ ِمػػْف َػػذا الترْدِيػ ـِ الترِْْر ػػُؽ َ ػػْ َف َ ػػْسَمْ ف ِمػػَف الَحػػِد ثِ ُمتَػساِترال

َُمص َقْطِ، ُّ ال ُُّ سِتا سال رصِ   َظ م ُّ ال ُُّ سِتا سِلُكؿٍّ ِمْ ُهمص ُحْكُمُا الخصصُّ   . هَحُد
ـر َقيرُمسا اآلحصَد إَل   َ   ُ َ َِ َُػَس َمْ،َ ػ  : َ َِ  هْقيصـٍ  ُهسُرا َفمص  ُْ الَغِر ُبا سالَ،ِز ُزا سالَم

ََُس ُحْكـُ الَ،َمِؿ ِ ِا؟ ِتِا؟ سمص  َ  َدَرَجُ  ُقسر َِ  .ُكؿم َحِد ٍث ِمْف َِذِه اِحصِد ِث؟ سمص 

 
 

ُال .1 ِديث   م ت واِترالح 

ػػُرسُط الرتِػػ   َ  ُُّ ػػَ  ال َِ ِجػػُب َتَسفُُّرَػػص ِفػػ  الَحػػِد ِث َحترػػ  َ ُكػػسَف َقْطِ،ػػ ر ال ُُّ ػػسِت؟ هْي َحترػػ  مػػص 
 .َ ْجِزـَ ِ َ،َدـِ ُحُدسِث َتْغِ  ٍر ِف ِاا َيَساً  كصَف ذِلَؾ ِ َيَ ِب الَخَطأ هْس الَكِذب

ـْ ِلْمَحِد ِث   .ُمَتساِترِ الَلَدْد هجصَب الُمَحدمُ سَف َمْف َذا اليُّؤاِؿ ِمْف ِخَِؿ َتْ،ِر ِِْه
 

ُْاُ   َتْ،ِر 
ـْ َممَػػػ  الَكػػػِذِب : َُػػػسَ  ُمتَػػػساِترُ الَحػػػِد ُث ال ػػػصُقُه الَحػػػِد ُث الرػػػِذي َرَساُه َمػػػَدٌد َكِ  ػػػٌرا َ ْيػػػَتِح ُؿ اتْم

ـْ الِحسُّ  َُ  .مصَدًةا إَل  ِِخِر اليرَ ِدا سُمْيَتَ ُد
َتَرُط ِلَتَساُتِر الَحِد ِث ِلَ ُكسَف َقْطِ، ر ال ُّ ُ   ُْ  :سِت مص َ ِم َفُ 
   ـْ ِفػػ  الَخَطػػأ ُمػػْدَفً ا سَُ ػػص َ ْ َ ِغػػ ـُ ُسقُػػسِمِه ػػذا َ ْ ػػَمُف َمػػَد هْف َ ْرِس ػػِا َمػػَدٌد َكِ  ػػٌرا َس

َساةِ   .الترْرِك ُز َمَم  َمَدِد الرُّ

 الحد ث

 ُمَتساِترال اآلحصد

 المُهسر ال،ز ز الغر ب لْظص م،  
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َرِة هْسراٍؽ ُمَتمصِ َمٍ ا سَكَتْ  ص َمَم  ُكؿم َساِحَدٍة َرَقم َُ -1ًص ِمْف سَ  صُف ذِلَؾ ه ر ص َلْس ِجْئ ص ِ َ،
ََُس اْحِتمصُؿ هْف َ ُكسَف َمْكُتس ًص َمَمػ   11 ـر َخَمْط صَص َج مدًاا سهْخَرْج ص َسَرَقً  ِمْ هصا َفمص   ُ

ـُ  َُػػػَس 1َػػػِذِه الَسَرقَػػػِ  َرقَػػػ ص اْحِتمػػػصُؿ هْف َتُكػػػسفَ 1/11؟ االْحِتمػػػصُؿ  ػػػ ـَ  ا همر ُِسلَػػػ  َرقَػػػ  1ا
َ ػػ ُ  ـَ  سال رصِ  ْدَفً  َفهُػػسَ  2َرقَػػ ُرسِج َ َ َػػ ٍ 1/111=1/11×1/11: ُمػػ ُمَرترَ ػػٌ   ا ساْحِتمػػصُؿ ُخػػ

َُػػػَس  ْدَفِ   ػػػ ػػػ  1/1111ِ صلمُّ ذاا سهمر َكػػػ َُ  ص اْحِتمػػػصُؿ ُخُرسِجهػػػص ُكممهػػػص ُمَرترَ ػػػ ً َس ْدَفِ  َمػػػ ػػػ ِ صلمُّ
ذا اْحِتمصٌؿ ُمْيَتِح ٌؿ مصَدًة .  1/11111111111اإلمصَدِة َفُهَس   .1َس

َكذا ِف  ِرساَ ِ  الَحػِد ِث ه ْ  ُؿ ِفػ  َخَطػأ َس َُ الػرراِسي اِسر  ػًصا َفإ رػُا َ ْيػَتِح ُؿ مػصَدًة هْف َ دَػ
ُُ ال رػػصِ   ِفػػ  الَخَطػػأِ  ـر َ دَػػ ـْ ُك ُػػٌر ِفػػ  الَخَطػػأ  ُمَ،ػػ رٍفا  ُػػ َُػػ ُُ ُكػػؿُّ ُرَساتِػػِا س ـر َ دَػػ ِْْيػػِا ُمػػْدَفً ا  ُػػ  َ
ِْْيِا ُمْدَفً ا َذا ُمْيَتِح ٌؿ مصَدةً   َ. 

ِح ُح ه رُا ال َساِةا ال َيْ ِ، فَ سالمر َتَرُط َمَدٌد ُمَ، رٌف ِمَف الرُّ ُْ ػَرةً  سال هْرَ ِ،ػ فَ   ُ  َُ ا َ ػْؿ سال َم
ََُرٍةا سَلْس َرَجْ، ص إَل  ِم صِل ص اليرصِ ِؽ َلَسَجْد ص ًا ِ أَقؿر ُمَتساِتر ُ ْمِكُف هْف َ ُكسَف الَحِد ُث  هفر  ِمْف َم

ػػػذا ِمػػػَف 1/111111 َُػػػَس ساِحػػػٌد ِمػػػْف مصئػػػِ  هْلػػػؼٍ  ترَ ػػػ ً اْحِتمػػػصَؿ ُخػػػُرسِج َخْمَيػػػِ  هْسراٍؽ ُمرَ  ا َس
ُُُّرسطِ . الُمْيَتِح ِؿ مصَدةً   :ا َس لِكْف ال ُ در ِمْف َتَحدُِّؽ َ ِد رِ  ال

  ـْ ِفػػ  الَكػػِذِبا سَُ ػػص ـَ ُسقُػػسِمِه ػػذا َ ْ ػػَمُف َمػػَد ـْ َممَػػ  الَكػػِذِب مػػصَدًةا َس ػػصُقُه َ ْيػػَتِح ُؿ اتْم
َساةِ َ ْ َ ِغ  الترْركِ   . ُز َمَم  ِمْصِت الرُّ

ػَتَرَكٍ ا فَػإْف َسَجػْد ص ُرَساَة  ُْ ػصَؽ َممَػ  الَكػِذِب ال ُ ػدر هْف َ ُكػسَف ِلَمْمػَمَحٍ  ُم سَ  صُف ذِلػَؾ هفر االتْم
ـُ ِ أ رػػُا ِمػػػ ِب ساآلَراِ ا فَػػإفر الَ،ْدػػَؿ َ ْحُكػػػ َِ َف الَحػػِد ِث َممَػػ  َك ْػػػَرِتِهـا ُمَتَ،ػػدمِدي الُ ْمػػداِف سالَمػػػذا

 .الُمْيَتِح ِؿ هْف َ ترُِْدسا َمَم  َكِذِب َحِد ٍث ُمَ، رفٍ 
ػِتراَط اْيػِتحصَلَ   ُْ فر ا ػْ ِطا ِِ ُُُرسٌط ُمَ، رَ ٌ  ِفػ  ُكػؿم راٍس كصلَ،دالَػِ  سال ر َتَرُط  ُْ سِلذِلَؾ ال ُت

 .ُسُقسِع الَخَطأ هْس الَكِذِب ِمَف الَمْجُمسِع هْيَ   َمْ هص

                                                           
 !!!.فمص  صلؾ  صلذ ف  دسلسف إف الكسف كما خمؽ مدف  1
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  َِؾ ِف  ُكػؿم َحْمدػصِت اليرػَ ِدا ِِ رػُا إْف ُفِدػَد ذِلػَؾ ِفػ  َحْمدَػٍ  َساِحػَدٍة َفُر رمػص جػصَ  هْف َ َتَسفرَر ذل
ا  ـْ ُُ ِمْ ػػَدَص َك ْػػَرُة ُرَساِة الَحْمدَػػِ  الرتِػػ  َ ْ،ػػَدَص هْس ِمػػْصُتُه الَخَطػػُأ هْس الَكػػِذُب ِمْ هػػصا سال َتْ َْػػ

ـْ َيَ ْرُسسَف مص الرِذي َيِمُ،سُه مِ   .مرْف َقْ َمُهـْ ِِ رُه

  ػْ ئًص َُ َساُة  ػذا ِلَ ػمصِف َمػَدـِ الَخَطػأا َفَ ِجػُب هْف َ ػْرِسي الػرُّ ا َس ـْ الِحػسر َُ هْف َ ُكسَف ُمْيَتَ ُد
ََُدسُها الْيػػِتحصَلِ  ُسقُػػسِع الَخَطػػأ ِفػػ  اِْمػػِر الَمْحُيػػسِس  َمْحُيسيػػًصا هْي مػػص َيػػِمُ،سُه هْس ُػػص

 .ِمْف َمَدٍد َكِ  ٍر مصَدةً 

ػػػص فَػػػإفر اْحِتمػػػصَؿ َخَطػػػأ َمَ ِػػػ ف ال رػػػصِس ِف هػػػص هْمػػػٌر  الُمْخَتمَػػػُؼ ف هػػػص الَد ػػػص ص الَ،ْدِم رػػػ ُ  سهمر
ٌرا َفُكػؿُّ ِد ػٍف ِمػَف اِْد ػصِف  ُِ َ ْتَ ُ،ػُا َمػَدٌد َكِ  ػٌر ِمػَف ال رػصِسا  -َممَػ  َكْ َرِتهػص  –َمْسُجسٌد سُمْ َت

ََُس المر  َُؾر هفر ِد  ًص َساِحدًا ِمْ هص   .ِح ُحا سهفر ِالَؼ الَمَِ  ف ِمَف ال رصِس َمَم  َخَطأسال 
 

ـُ ال  ُمَتساِترِ هْقيص
ـُ الَحِد ُث ال  :إَل  ِقْيَمْ ف ُمَتساِترُ َ ْ َدِي

ٍْْظ ُمَ، رفٍ  ُمَتساِترُ ال .1 ا سََُس هْف َ ترَِْؽ ُرَساُتُا َمَم  َل ِْْظ ُّ  .الَم

ػػًدا َفْمَ َتَ ػػسرْه َمْدَ،ػػَدُه ِمػػْف ال رػػصرِ َمػػْف َكػػَذَب َممَػػ ر ُمَت،َ " َحػػِد ُث  سِم صلُػػاُ  َفدَػػْد َرَساُه هْك َػػُر ِمػػْف . 1" مم
 .َيْ ِ، َف َمحصِ ّ صً 
َُراُت اِحصِد ِث َفَدطْ ُمَتساِترَ ساِحصِد ُث ال ِْْظ ًص َقِم َمٌ  ِ ْيِ  ًصا َفِهَ  َم  .ُة َتَساُترًا َل

 

ا سََُس هْف َ ترَِْؽ رُ  ُمَتساِترُ ال .2 ْْظِ الَمْ،َ ِسيُّ  .َساُتُا َمَم  الَمْ،َ   ُدسَف الَم

 :ا ِمْ هص2 سِم صُلُا هحصِد ُث َمذاِب الَدْ ِر سَ ِ، ِمِاا َفَدْد َرَساَص َحَساِل  هْرَ ِ، َف َمحصِ ّ صً 

                                                           
 .111مح ح ال خصريا كتصب ال،مـا رقـ  1

 .ُرؼ الد صةا دار الْرقصفا ممصفا اِردف. ر لم  هد ا تحد ؽ دا ظر كتصب إ  صت مذاب الد  2
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ِ َدْ ػػَرْ ِف َمػػرر ال ر ِػػ ُّ َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمرـَ : َمػْف اْ ػػِف َم رػػصٍس َرِ ػػَ  اهلُل َمْ ػػُا قػػصؿَ  -
 .1...  َسَمص ُ َ،ذرَ صِف ِف  َكِ  رٍ  َدصَؿ ِإ رُهَمص َلُ َ،ذرَ صفِ فَ 

ػػَ  َرِ ػػَ  اهلُل َمْ هػػص  - َُ َهفر َرُيػػسَؿ المرػػِا َمػػمر  المرػػُا َمَمْ ػػِا َسَيػػمرـَ َكػػصَف َ ػػْدُمس َمػػْف مصِئ
ـر ِإ م  َهُمسُذ ِ َؾ ِمْف  ِة المرُه ََ  .2...  َمَذاِب اْلَدْ رِ ِف  المر

َهفر ال رِ  ر َممر  المرُا َمَمْ ػِا َسَيػمرـَ قَػصَؿ لَػْساَل َهْف هَ ِس ْ ِف مصِلٍؾ َرِ َ  اهلُل َمْ ُا َمْف  -
ـْ ِمْف   . 3َمَذاِب اْلَدْ رِ اَل َتَداَفُ سا َلَدَمْسُت المرَا َهْف ُ ْيِمَ،ُك

لمرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ َقصَؿ ُ  َ مُت َمْف ال رِ  م َممر  اَمْف الَ راِ   ِف مصِزٍب َرِ َ  اهلُل َمْ ُا  -
 .4 َمَذاِب اْلَدْ رِ المرُا الرِذ َف َِمُ سا ِ صْلَدْسِؿ ال رصِ ِت َقصَؿ َ َزَلْت ِف  

ْْػٍظ َساِحػٍدا لِكػفْ  ػَتَركًص  ُ سَجػدُ  َفهػِذِه اِحصِد ػُث سَيْ ُرَػص َكِ  ػٌر َلْ َيػْت ِ َم ُْ َ ْ َ هػص َجِم ،ػًص َمْ،َ ػ  ُم
 .ًا َمْ،َ ِس صً ًا َتَساُترَ ُمَتساِترَ سُد َمذاِب الَدْ ِرا َفَ ُكسُف َمذاُب الَدْ ِر ََُس ُسجُ 

ِْْظا َفِهػػػػَ  َتْ مُػػػػُ  ِمئػػػػصُت ُمتَػػػػساِترَ ُة  ِػػػػصلَمْ،   هْك َػػػػُر ِمػػػػَف الُمتَػػػػساِترَ ساِحصِد ػػػػُث ال  ِة  ِػػػػصْلَم
ِمػػػػْف َمْجُمػػػػسِع % 1لَساِحػػػػَد ِ صلمصَئػػػػِ  ِ ِدْيػػػػَمْ ِا ال َ كػػػػصُد َ َتَ،ػػػػدرى ا ُمتَػػػػساِترَ اِحصِد ػػػػِثا سلِكػػػػفر ال

 ِ َْ ُرِر   .اِحصِد ِث ال رَ ِس رِ  ال
 

 ُحْكُماُ 
َُؾر هفر الَحِد َث ال َمْدُ سٌؿا سَ ِجُب االْمِتدػصُد سالَ،َمػُؿ ِ مػص ِف ػِاا سَ ْكُْػُر ُمْ ِكػُرُها إذا  ُمَتساِترَ ال 

ْْظِ  ا ساليرَ ُب ِف  َتْكِْ ِر ُمْ ِكػِرِه ه رػُا ال سَُس َ ْ،َمـُ  هْس الَمْ،َ   اترََْؽ الُمَحدمُ سَف َمَم  َتَساُتِرِه ِ صلَم
َُؾٍّ ِف   ُُ سِتِا َمْف ال رِ  م  َيػِمَ،ُا ا فَػصلُمْ ِكُر لَػُا ُ َ،ػدُّ َكَمػْف ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ ُ سَجُد هْدَ   

َُ  ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ ِمَف ال رِ  م   .ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ َرةً َفأْ َكَرهُا َفُهَس ُمَكذمٌب َلُا ُم ص
                                                           

 .218مح ح ال خصريا كتصب الس س ا رقـ  1
 .833مح ح ال خصريا كتصب اِذافا رقـ  2

 .2868 مح ح ميمـا كتصب الج  ا صب مرض مد،د الم تا رقـ 3
 .2871مح ح ميمـا المكصف اليص ؽا رقـ  4
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ُِ الُمَؤلرْػػػصِت الرتِػػػ  َجَمَ،ػػػْت اِحصِد ػػػَث ال إْتحػػػصُؼ َذِسي " َة ِ َ ْسَمْ هػػػص ِكتػػػصُب ُمتَػػػساِتر سِمػػػْف هْسَيػػػ
َُ ِمػَف الزم ػصَدِة َممَػ  اِْزَػصِر الُمتَ  َتِهَرِة ِ مػص َسقَػ ُْ " ِة ُمتَػساِترَ  ػصِ َرِة ِمػَف اِحصِد ػِث الالَْ صِئِؿ الُم

ْ ِخ َمْ ِد الَ،ِز ِز الغمصري ُر  .ِلم
 

ُاآلحادُ  .2 ِديث   الح 

َُسَ   .ُمَتساِترِ الَحِد ُث َيْ ُر ال: الَحِد ُث اآلحصُد 
 .َفُهَس ِحصدٌ  ُمَتساِترَفُكؿُّ َحِد ٍث َيْ ِر  

َ ُ  هْقيصـٍ  َِ َ َمدَ  َحَيبَ  ا سذلؾسِلْمَحِد ِث اآلحصِد  ََ َساِة   :ِد الرُّ
 

ُالم ْشي ورُ  -ُأ ِديث   الح 

َُسَ  ُهسُر  ُْ ـْ َ ْ ُمْ  الترَساُترَ : الَحِد ُث الَم  .الَحِد ُث الرِذي َرَساُه َجمصَمٌ ا ِف  ُكؿم َحْمدصِتِاا سَل
ُهسِر مص َ ِم   ُْ  :َفَ ِجُب هْف َ َتَسفرَر ِف  الَحِد ِث الَم

َ ٌ ا َفُر رمص َرَساُه هْرَ َ،ٌ  هْس هْكَ رُ هْف َ ْرِس ِا َجمصَمٌ ا سهَقؿُّ الجَ  -  .مصَمِ   ََ
 .هْف َ ُكسَف ذِلَؾ ِف  ُكؿم َحْمدصِت اليرَ دِ  -

 .ُمَتساِترِ هْف ال َ ْ ُمَ  َدَرَجَ  ال -

ـْ َ ِمػػْؿ الترػػَساُتَرا َفهُػػسَ   َفُكػػؿُّ َحػػِد ٍث كػػصَف َمػػَدُد ُرَساتِػػِا ِفػػ  ُكػػؿم َحْمدصتِػػِا  ََ َػػً  فَػػأْكَ را سلَػػ
ُْْيُا الُمْيَتِْ ُض َمَم  الرراِجحِ  ُهسٌرا سََُس َ  ُْ  .َم

َساِة مصَدًة ِف  َحْمدصِت اليرَ ِد َكمص َ ِم   :سَ ْخَتِمُؼ َمَدُد الرُّ
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ََُس الَحْمَدُ  اَِقؿُّ َمَددًاا سذِلَؾ اْحِت صطًص ِمػ ْ  ا فَػإفر اْحِتمػصَؿ سُ ََحُظ هفر ِمْد صَس الُمَحدمِ  ف  ـْ ُه

ـْ  َِ َساُة ِفػػ  َحْمدَػػٍ ا َفمَػػْف َ ػػْرِسي الرػػِذ َف ِمػػْف َ ْ،ػػِد الَخَطػأ ِمػػَف اَِقػػؿم هْك َػػُر مػػصَدًةا فَػػإْف هْخَطػػأ الػػرُّ
ا سََُس الَخَطأُ  ـْ ـْ إالر مص َيِمُ،سُه ِمْ ُه َُ  .َمْهمص َكُ َر َمَدُد

ُهسُر َمِح حًص هْس َحَي صً  ُْ ِ   هْس َ ِ، ًْصا سذِلَؾ َحَيبَ  سَقْد َ ُكسُف الَم حر ُُُرسِط المم َتَسفُِّر 
 .هْس َمَدـِ َتَسفُِّرَص

ِح ِح َحِد ُث  ُهسِر المر ُْ ـْ اْلُجُمَ،َ  َفْمَ ْغَتِيؿْ " ِم صُؿ الَم  .1"  ِإَذا َجصَ  َهَحُدُك
ُهسِر الَحَيِف َحِد ُث  ُْ  . 2"  اَل َ َرَر َساَل ِ َرارَ " سِم صُؿ الَم

ِ، ِؼ َحِد ُث سِم صُؿ ا ُهسِر ال ر ُْ ـَ سَلْس ِ صلمم ِف " لَم  .3" اْطُمُ سا الِ،ْم
ػػُهسِر َمْ، ػػػ  َِخػػرُ  ُْ ػػػْهَرُة الَحػػِد ِث َ ػػْ َف ال رػػػصِس سِلْمَحػػِد ِث الَم ُُ ا سَُػػَس  َُػػَس الَمْ،َ ػػػ  الُمَغػػِسيُّ ا 

ََمُّه ُُّْهَرُة هْقيصـٌ ه ِذِه ال  :صِ َغضم ال رَظِر َمْف َمَدِد ُرَساِتِاا َس
َُْدهصِ ا َكَحِد ثِ  - ُهسُر َ ْ َف ال ُْ ؽُ " الَم ََ ِؿ ِإَل  المرِا َتَ،صَل  الطر ََ  .4"َهْ َغُض اْلَح
ُُِمػػسِل م فا َكَحػػِد ثِ  - ػػُهسُر ِمْ ػػَد ا ُْ تِػػ  اْلَخَطػػَأ َسال مْيػػَ صَف " الَم َُ َمػػْف ُهمر ِإفر المرػػَا َسَ ػػ

 .5"  َسَمص اْيُتْكِرَُسا َمَمْ اِ 

َ ص َفَمْ َس ِم رص" َكَحِد ِث  ال رصِسا سِمْ َد مصمر ِ  - ُر  .6" َمْف َي
                                                           

 .877رقـ مح ح ال خصريا كتصب الجم، ا  1

 .ا حي ا ال سسي ف  اِر ، ف ال سس  2341ي ف ا ف مصج ا كتصب اِحكصـا رقـ  2

 . سر الد ف مترا حْظا اهلل. ا  تحد ؽ هيتصذ ص د1الحد ث لمخط ب ال غداديا رقـ الرحم  ف  طمب 3

 .2178 ي ف ه   داسدا كتصب الطَؽا رقـ 4

 .2145ي ف ا ف مصج ا كتصب الطَؽا رقـ  5

 .111ميمـا كتصب اإل مصفا رقـ  مح ح 6

12 9 6 4 2 1 
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ُتِهَر َ ْ َف ال رصِس ُمُمسمػًص ِكتػصُب  ُْ ٍُ ِلمص ا ػُؼ الَخْػصِ  سُمِز ػُؿ اإلْل ػصِس " سَلَ،ؿر هْحَيَف َمْرِج ُْ َك
ُتِهَر ِمَف اِحصِد ِث َمَم  هْلِيَ ِ  ال رصِس  ُْ  .ِلْمَ،ْجُمسِ  م " َممرص ا

 .ٌب ُمِْ ٌد ِجدًاا ُمَرترٌب َمَم  الُحُرسؼِ سََُس ِكتص
 

ُالع ِزيزُ -ُب ِديث   الح 

َُسَ   .الَحِد ُث الرِذي ِف  هَقؿم َحْمدصِتِا راِس صف: الَحِد ُث الَ،ِز ُز 
 :َفَ ُ در ِلَكْ  َ ُكسَف الَحِد ُث َمِز زًا مص َ ِم 

 .راِس صفهْف َ ُكسَف ِف  َحْمَدٍ  هْس هْكَ َر ِمْف َحْمدصِت َيَ ِدِه  -
 .هْف ال َ ُكسَف ِف  إْحَدى َحْمدصِتِا راٍس َساِحدٌ  -

َزْت  فر ِرَساَ َ  الػرراِسي َتَ،ػزر ْت  -سُيممَ  َمِز زًا ِِ تِػِا  -هْي َتدَػسر  –ِ ِرَساَ ػِ  راٍس َِخػرا سِق ػَؿ ِلِ،زر
ا َفإفر الَحِد َث الَ،ِز َز َلْ َس  صِدرًاا –هْي ُ ْدَرِتِا  ُؿ هَمحُّ ـٌ ِمْ ػُاا سَُػَس  ساِسر سلِكفر ال رػصِدَر ِقْيػ

 .ِرَساَ ُ  اْ َ ْ ف َمْف اْ َ ِ ف ِف  ُكؿم اليرَ دِ 
ـْ َحترػ  َهُكػسَف سِمْف هْمِ َمِ  الَحِد ِث الَ،ِز ػِز  ِػصلَمْ،َ   الػرراِجِح َحػِد ُث   اَل ُ ػْؤِمُف َهَحػُدُك

 . 1 َهْجَمِ، فَ َهَحبر ِإَلْ ِا ِمْف َساِلِدِه َسَسَلِدِه َسال رصِس 
ُُ ذِلػَؾ إلَػ    سالَحِد ُث الَ،ِز ُز َ ْمِكُف هْف َ ُكسَف َمِح حًص هْس َحَي ًص هْس َ ِ، ًْصا سَ ْرِج

َحِ  هْس َمَدِمهص ُُُرسِط المم  .َتَسفُِّر 
ِْْرْد الُمَحدمُ سَف الَحِد َث الَ،ِز َز ِ صلترْمِ  ِؼ ِلَ،َدـِ الْصِئَدِة ِمْف إْفراِدهِ   ـْ ُ   .سَل
 

ُالغ ِريبُ -ُت ِديث   الح 

َُسَ   .الَحِد ُث الرِذي ِف  إْحَدى َحْمدصِتِا راٍس ساِحدٌ : الَحِد ُث الَغِر ُب 
َساِة ِف  َ ِد رِ  الَحْمدصتِ  ذا ِ َغضم ال رَظِر َمْف َمَدِد الرُّ  .َس

                                                           
 .15مح ح ال خصريا كتصب اإل مصفا رقـ  1
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 :هْقيصُماُ 
ـُ الَحِد ُث الَغِر ُب إَل  ِقْيَمْ ف  :َ ْ َدِي

ُلُهمص  :لُمْطَمؽُ الَغِر ُب ا: هسر
َُسَ   .الَحِد ُث الرِذي ال ُ ْرَسى إالر َمْف َمحصِ  ٍّ ساِحدٍ : الَغِر ُب الُمْطَمُؽ 

ََْرَد ِ ِرَساَ ِتِا َمْف ال رِ  م  حصِ  ر اْ   .ـَ مر يَ سَ  اِ  ْ مَ مَ    اهللُ مر مَ هْي إفر المر
َْْردُ  ََُس الرِذي ُ َيمر  ال  .َمْت ًص سَيَ داً َيمر  الَغِر َب الُمْطَمُؽا س ُ  سالرراِجُح ه رُا 

ْجَرتُػُا سِم صُلُا َحِد ُث  َِ َْمَمصُؿ ِ صل م رصِت َساِ  رَمص ِلُكؿم اْمِرٍئ َمص َ َسى َفَمْف َكصَ ػْت  ِْ ِإ رَمص ا
ََصَجَر ِإَلْ اِ   . 1 ِإَل  ُدْ َ ص ُ ِم ُ َهص َهْس ِإَل  اْمَرَهٍة َ ْ ِكُحَهص َفِهْجَرُتُا ِإَل  َمص 

ـْ َ ْرِسِه َمْف ال رِ  م فَ  إالر ُمَمػُر ْ ػُف الَخطرػصِب َرِ ػَ  اهلُل  ـَ مر َيػسَ  اِ ْ ػمَ مَ    اهللُ مر َمػهذا الَحِد ُث َل
ُِسَل  ُِ ا ََُس َحِد ٌث َيِر ٌب ِف  َحْمدصِتِا اِْرَ   .َمْ ُاا َفُهَس َحِد ٌث َيِر ٌبا َ ْؿ 

ََُجَرِة َيَ ِد الَحِد ثِ  َلْ َؾ ُمسَرٌة ِل  :سا 

 
َْ َمػػصِريم : قػػصَؿ التمْرِمػػِذيُّ  ِْ هْي َمػػْف . 2 اَل َ ْ،ِرفُػػُا ِإالر ِمػػْف َحػػِد ِث َ ْحَ ػػ  ْ ػػِف َيػػِ، ٍد ا

 .ُمَحمرٍد َمْف َمْمَدَمَ  َمْف ُمَمرَ 
                                                           

 .1مح ح ال خصريا كتصب  د  السح ا رقـ  1

 .1647جصمُ الترمذيا كتصب ف صئؿ الجهصدا  صب ف مف  دصتؿ ر ص ا رقـ  2

 ممر  ف الخطصب

 ممدم  

 محمد 

  ح  

صب  حمصد مصلؾ يْ صف م د الَس
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 .لَسْجاِ َيِر ٌب ال َ ْ،ِرُفُا إالر ِمْف َذا ا: سَ ُدسُؿ هْح ص ًص ِف  الَغِر ِب الُمْطَمؽِ 
 

 الَغِر ُب ال مْيِ  ُّ : مص صِ  هِ 
َُسَ  َد َساِحٌد ِ ِرَساَ ِتِا َمْف راٍس ُمَ، رفٍ : الَغِر ُب ال مْيِ  ُّ  َْرر  .الَحِد ُث الرِذي َت

ا سُ َيمر  الَغِر ُب َيَ دًا ال َمْت صً  َْْرُد ال مْيِ  ُّ ََُس الرِذي ُ َيمر  ال  .سالرراِجُح ه رُا 
ػػػَؿ االْمػػػِطَحِ  1الَغِر ػػػُب سالَْػػػْرُد ُمَتراِدفػػػصف: ُف َحَجػػػرٍ قػػػصَؿ اْ ػػػ َْ  2ُلَغػػػً  ساْمػػػِطَحًصا إالر هفر ه

َْْرُد هْك َػػػُر مػػػص ُ ْطِمُدسَ ػػػُا َممَػػػ  الَْػػػْرِد  يػػصَ ُرسا َ ْ َ ُهمػػػص ِمػػػْف َحْ ػػػُث َك ْػػػَرُة االْيػػػِتْ،مصِؿ سِقمرتُػػػِاا فػػػصل
ػػذا ِمػػْف َحْ ػػُث إْطػػَُؽ االْيػػـِ الُمْطمَػػِؽا سالَغِر ػػُب هْك َػػُر مػػص ُ ْطِمُدسَ ػػ ا َس ُا َممَػػ  الَْػػْرِد ال مْيػػِ  م

قُػػػسَفا َفَ ُدسلُػػػسف ِفػػػ  الُمْطمَػػػِؽ  َْرم ػػػَتؽر فَػػػَ ُ  ُْ ـْ الِْْ،ػػػَؿ الُم ػػػص ِمػػػْف َحْ ػػػُث اْيػػػِتْ،مصُلُه َمَمْ ِهمػػػصا سهمر
َد ِ ِا ُفٌَفا هْس هْيَرَب ِ ِا ُفٌَف  َْرر  .3سال مْيِ  م َت

ََمُّهصسالَغِر ُب ا   :ل مْيِ  ُّ هْقيصـٌ ه
ُد ال مَدِ ا َفُ دصؿُ  - َْرُّ ـْ َ ْرِسِه ِ َدٌ  إالر ُفَف: َت  .َل
َْرُُّد الرراِسيا َفُ دصؿُ  - ـْ َ ْرِسِه َمْف ُفٍَف إالر ُفَف: َت  .َل

ِؿ َ َمدا َفُ دصؿُ  - َْ ُرصـِ : الترَْرُُّد َمْف ه َُْؿ ال َد ِ ِا ه َْرر  .َت
ٍُ َمػْف اْ ػِف ُمَمػَر ... ل مْيػِ  م مػص هْخَرَجػُا التمْرِمػِذيُّ سِم صُؿ الَغِر ػِب ا َمػْف اْ ػِف َمػْسٍف َمػْف َ ػصِف

ـر َ ػصِرْؾ َلَ ػص ِفػ   :َهفر َرُيسَؿ المرِا َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيػمرـَ قَػصؿَ  ػصِمَ ص المرهُػ َُ ـر َ ػصِرْؾ َلَ ػص ِفػ   المرهُػ

                                                           
 .هي  م،   ساحد 1

 .المحد سفا فهـ هَؿ ممطمح الحد ث 2
ػػ  ال ظػػر ال ػػف حجػػر ص  3  ػػسر الػػد ف متػػرا مط ،ػػ  المػػ صحا دمُػػؽا .  ػػؽ هيػػتصذ ص دا  تحد54 َز
 .ـ1992َػا 1413ا 1ط
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ػصِمَ ص َسَ ػصِرْؾ َلَ ػص ِفػ  َ َمِ َ ػص 1ا صَقصُلسا َسِف  َ ْجِد َ  اَ َمِ َ ص َُ ـر َ صِرْؾ َلَ ص ِف   قَػصُلسا َسِفػ   اَقصَؿ المرُه
ُرْ َطصفِ  اََُ صَؾ الزراَلِزُؿ َساْلَِْتفُ  :َقصؿَ  اَ ْجِدَ ص  .2 َسِ َهص َهْس َقصَؿ ِمْ َهص َ ْخُرُج َقْرُف ال

ََػػَذا اْلَسْجػػِا ِمػػْف َحػػِد ِث اْ ػػِف ََػػَذا َحػػِد ٌث َحَيػػٌف َمػػِح ٌح يَ  3قَػػصَؿ َهُ ػػس ِم َيػػ  ِر ػػٌب ِمػػْف 
َََذا اْلَحِد ُث َهْ ً ص َمْف َيصِلـِ ْ ِف َمْ ِد المرِا ْ ِف ُمَمَر َمْف َهِ  ِا َمْف ال رِ  م  4 َمْسفٍ  َسَقْد ُرِسَي 

 . 5 َممر  المرُا َمَمْ ِا َسَيمرـَ 
 

ـُ الَحِد ِث الَغِر بِ   ُحْك
ِدْيػػَمْ ِا ُ ْمِكػػُف هْف َ ُكػػسَف َمػػِح حًص هْس َحَيػػ ًص هْس َ ػػِ، ًْصا سذِلػػَؾ ِ َحَيػػِب الَحػػِد ُث الَغِر ػػُب  ِ 

ِح ِح هْس َمَدـِ َتَسفُِّرَص ُُُرسِط الَحِد ِث المر  .َتَسفُِّر 
ػصـِ سالػَ َمِفا   ُر ػِح ِح الَحػِد ُث اليرػصِ ُؽ ِفػ  َفْ ػِؿ ال سِمْف هْمِ مَػِ  الَغِر ػِب ال مْيػِ  م المر

 .6هْخَرَجُا الُ خصِريُّ سَيْ ُرُه َفَدْد 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الُصـ م،رسف ا ست ـ ف  ممر ص اِردف سيسر ص سفميط ف سل  صفا سالػ مف م،رسفػ  كػذلؾا همػص  جػد  1

ػػ  الساق،ػػ  ُػػرؽ الحجػػصزا هي ُػػرؽ مكػػ  المكرمػػ  سالمد  ػػ  الم ػػسرةا سمػػف  فهػػ  جػػز  مػػف اليػػ،سد  ا َس
 .الكذاب  جد خرج مي مم 

 .فت تا الُد دةا فصلدرف ك ص   مف الدسةا ِف هقسى مص ف   ،ض الح سا صت قرس هص: قرف الُ طصف 2

 .َس الترمذي 3

 . ،   ا ْرد  ا ا ف مسف مف  صفُ مف ا ف ممر 4

 .3953جصمُ الترمذيا كتصب الم صقبا  صب ف  ف ؿ الُصـ سال مفا رقـ  5
 .1137ص ق ؿ ف  الزالزؿا رقـ الحد ث مح ح ال خصريا كتصب الجم،اا  صب م 6
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ِديثُِ ُالح  ـ  و اِةُأق ؿُ ُاْس ْمق ةُ ُع د د ُر  ْكم وُ ُح  ُح 

حر ِ  َمَدٌد َكِ  رٌ  ُمَتساِترُ الَحِد ُث ال  ِقمرُ  المم

ُهسرُ  ُْ  َمِح حا َحَيفا َ ِ، ؼ 3 الَحِد ُث الَم

 َمِح حا َحَيفا َ ِ، ؼ 2 الَحِد ُث الَ،ِز زُ 

 َمِح حا َحَيفا َ ِ، ؼ 1 الَغِر بُ  الَحِد ثُ 
 

ُِفيُالع ِقيد ةُِ ِحيح  ُاآلحاد ُالصَّ ُ؟1ُى ْؿُي ْقب ؿ 
ػػص ِفػػ   َػػَؽ الُ،َممػػصُ  َممَػػ  ُسُجػػسِب الَ،َمػػِؿ ِ صلَحػػِد ِث اآلحػػصِد إذا كػػصَف َمػػِح حًص هْس َحَيػػ ًصا همر اتْر

ـْ ه رُا ال ُ ْؤَخُذ ِ ِاا َ ؿْ  ًاا ُمتَػساِتر َ ِجُب هْف َ ُكسَف الَحػِد ُث ِفػ  الَ،ِد ػَدِة  الَ،ِد َدِة َفَ درِم  َ ْ،ُ ُه
ػػِح ُح هفر اآلحػػصَد َ ِجػػُب االْمِتدػػصُد ِ مػػص ِف ػػِا ِلمػػص  ـْ ِفػػ  ذِلػػَؾ ِمػػْف َدِل ػػٍؿ َمْدُ ػػسٍؿا سالمر سلَػْ َس َلهُػػ

 :َ ِم 
  ػػحه رػػُا كػػصَف ُ رْ  ـَ مر َيػػسَ  اِ ْ ػػمَ مَ    اهللُ مر َمػػَمػػْف ال ر ِػػ م  تَػػَساَترَ ه رػػُا صِ  ر الَساِحػػَد إلَػػ  ِيػػُؿ المر

ا  َمْ ِطدَػػ ٍ  ـَ ـْ الَ،ِد ػػَدَة هسراًل فَػػإْف هْيػػَمُمسا َممرُمػػسَُـ اِْحكػػص ـْ سُ َ ممُغػػسَ ُه هْس َقِ  مَػػٍ  هْس َمِمػػٍؾ َ ػػْدُمسَ ُه
ـْ َجْم،ًص َكِ  راً  ـْ َلَ َ،َث إَلْ ِه ِ  َمَمْ ِه  .َفَمْسال هفر ذِلَؾ َ ْكِْ  إِلقصَمِ  الُحجر

 .َمَم  ُسُجسِب االْمِتدصِد ِ مص ِف  اآلحصدِ  ُمَتساِترٌ َفهذا َدِل ٌؿ  ُمَتساِترَ َفإْف كصُ سا ال َ ْدَ ُمسَف إالر ال
   هفر ُكػػػؿر الُمَمػػػ رِْ َف ِمػػػْف ُمَممػػػصِ  الَحػػػِد ِث هْخَرُجػػػسا هحصِد ػػػَث اآلحػػػصِد ِفػػػ  الَ،ِد ػػػَدِة ِفػػػ

 .ُكتُِ ِهـْ 

  ِػػػَر َقْر ػػػًص ِكتػػػصٌب َساِحػػػٌد ِفػػػ   ْيػػػَِم م َممَػػػ  َمػػػداِر هْرَ َ،ػػػ َ اإل ه رػػػُا ال ُ سَجػػػُد ِفػػػ  ال،ػػػصَلـ َُ َم
ـْ ُ ػػْذَكْر ِف ػػِا مػػصِحُ ُا إالر اِحصِد ػػَث ال ٌََب ال َ ْدَ ػػُؿ ُمتَػػساِتر الَ،ِد ػػَدِة لَػػ َُ صِلػػَؾ َمػػْذ َةا فَػػإْف كػػصَف 

ـْ الُمْ،َتَمَدُة ِف  الَ،ِد َدِة؟  .اآلحصَد َفأْ َف ُكتُُ ُه

                                                           
 .المدمسد َ ص فرسع ال،د دةا همص همسلهص فه   ص ت  ف  الدِرف الكر ـا سالي   المتساترة 1
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ذا ُ َ،دُّ  إْجمصمًص َمَمِمّ ًص ِمْف ُكؿم الُمَم رِْ ف ِف  الَحِد ِث سالَ،ِد َدِة َمَم  اِْخِذ ِ صآلحصِد  َس
ػػػِح ِحا سلِكػػػفر الَْػػػػْرَؽ الَسِح ػػػَد َ ػػػػْ َف اِْخػػػِذ  ِػػػػصل َُػػػسَ  ُمَتساِترِ المر هفر ُمْ ِكػػػػَر : ساِْخػػػِذ ِ صآلحػػػػصِد 

ُُْرا سهمرص ُمْ ِكُر اآلحصدِ  ُمَتساِترِ ال ُُْر  ِسيم الدَ  َ ْك ـُ سال َ ْك َفَ ْأَ 
1. 

 

                                                           
همتدد هف ف  اِمر يس  فهـ مف  ،ض المتأخر ف لكَـ  ،ػض المتدػدم فا سهف الحكػـ متْػؽ مم ػاا  1

س هف م كر اآلحصد المح ح  أ ـ سال  كْرا فمف  ظر  إل  قسلهـ  أ ـا قصؿ  ؤخذ  اا سمػف  ظػر إلػ  َس
ػس سجػسب االمتدػصد  مػص ف ػاا سال  ؤخػذ : قسلهـ ال  كْرا قصؿ ال  ؤخذ  اا فصآلحصد  ؤخذ  ا مف جص ب َس

س تكْ ر م كره  . ا مف جص ب ِخر َس
 مػْا : ِمػْص لػ  الكػأسا فدػصؿ هحػدَمص: سم صؿ ذلؾ كمػف مػأل  مػؼ الكػسب مػص ا  ػـ قػصؿ لُخمػ ف

 .اختمْص:  مْا فصرغا فدصؿ هحد اليصم، ف: اآلخر مآلفا سقصؿ
فصلخَؼ ف  امتدصدي لْظ  فدطا سلكػف  ،ػض المتػأخر ف مػف ي ػر المتخممػ ف هيػصؤسا فهػـ  ،ػض 

 .كَـ اليص د فا ساهلل هممـ





 121 

 

  الِوْحَدُة الخاِمَسةُ 
 

 ُعُموُم الَمْتنِ 
 

 .أقسام الحديث من حيث قائمو .1

 .العموم المتعمقة بالمتن .2
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 أْقساُم الَحِديِث ِمْن َحْيُث قائُموُ 
ـُ الَحِديُث ِمْف َحْيُث قاِئُلُه إَلى أْرَبَعِة أْقساـٍ ِهيَ   :َيْنَقِس

 القاِئلُ  اْسُم الَحِديِث 

ََععاَلىاللُ  الَحِديُث الُقْدِسي     ُسْبحاَنُه 

َعُ   ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ النَِّبي   الَحِديُث الَمْرُف

ُقَؼُ  َْ حاِبي  َرِضَي الُل َعْنهُ  الَحِديُث الَم  الصَّ

َعُ   العَّاِبِعي  َرِحَمُه اللُ  الَحِديُث الَمْقُط
 

 الَحِديُث الُقْدِسي   .1

 َتْعِريُفوُ 

 .الَحِديُث الَِّذي ُأِضيَؼ إَلى الِل َععاَلى: ََ الَحِديُث الُقْدِسي  هُ 

ََععػاَلى   ُسمَِّي ِبذِلَؾ إِلضاَفِعِه إَلى الذَّاِت الُقْدِسػيَِّة  أْي الُمَنزََّهػِة َعمَّػا ال َيِليػُؽ بِػِه ُسػْبحاَنُه 
 .الط ْهرُ : فالُقْدُس ُلَغةً 

ََػبلـِ الِل  أْي إفَّ َلْظَظػ ََ ِفي الَحِقيَقِة ِمػْف  ُُ ُمْنػَزٌؿ ِمػْف ِعْنػِد الِل َععػاَلى  َفُه ََمْعنػا ُه 
 :َالدَِّليُؿ َعَلى ذِلَؾ ما َيِلي

َُػؿِّ َحػِديٍث ُقْدِسػيا ِعبػاَرُة  - أ َْ " قػاَؿ الُل َععػاَلى " أنَّنا َنِجػُد ِفػي  يػِه َعػْف َربِّػِه " أ " َيْرَِ
ََُُف َمْعَنى قاَؿ الُل َيْعِني قاَؿ َرُسَُؿ الِل  ْيَؼ َي ََ  !!.؟ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َف
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َلْيَؾ أْمِثَلٌة ُمَعَعدَِّدٌة  - ب َا  َََُف إالَّ ِمَف الِل   َُِف أْف َع َُؿِّ َحِديٍث ُقْدِسيا ال ُيْم أفَّ ِصيَغَة 
 :ِمَف األحاِديِث الُقْدِسيَِّة ِلُعبلِحَظ ِصيَغَعها

َََأَنػػ َعْبػػِديَأَنػػا ِعْنػػَد َظػػفِّ  َيقُػػَُؿ اللَّػػُه َعَعػػاَلى - َرنِػػيا َمَعػػُه ِإَذا بِػػي  ََ َْ َػػاَف . 1 ... َذ َفلَػػ
ُسػَِؿ  نَّػُه : َلقػاؿَ  ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػالَلْظُظ ِمَف الرَّ َا  ُِ بِػِه   إفَّ الَل ِعْنػَد َظػفِّ َعْبػِد

َرُُ  ََ َُؿِّ َحِديثٍ . َمَعُه إذا َذ ََذا ِفي   .َه

َعَعػػاَلى َأنَّػػ َرََى َعػػْف اللَّػػهِ ِفيَمػػا  - ـَ َعلَػػى  َيػػا ِعَبػػاِديُه قَػػاَؿ َعَبػػاَرَؾ ََ ْمػػُت الظ ْلػػ ِإنِّػػي َحرَّ
َا ًما َفبَل َعَظاَلُم ـْ ُمَحرَّ َُ َجَعْلُعُه َبْيَن  . 2...  َنْظِسي ََ

َعَعاَلى  َقاَؿ اللَّهُ  - اِء َعْف الشِّْرؾِ َعَباَرَؾ ََ َمْف َعِمػَؿ َعَمػبًل َأْشػَرَؾ ِفيػِه  َأَنا َأْغَنى الش َرََ
ِشْرََهُ َمِعي َغْيِري َعَرَْ   .3 ُعُه ََ

ََبلـِ النَِّبيِّ  َََُف هذا ِمْف  َُِف أْف َي ْيَؼ ُيْم ََ  !! .؟ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َف

َا - ت ََلْظظُػُه ِمػػَف النَّبِػػيِّ : أفَّ الَّػِذيَف قػػاُل ُُ ِمػػَف الِل   ى اللُ لَّ َصػػإفَّ الَحػػِديَث الُقْدِسػيَّ َمْعنػػا
ـْ َيْسَعِطيـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  َِيِّ   َل َالَحِديِث النََّب َِح َبْيَف الَحِديِث الُقْدِسيِّ  ُض َُ َا العَّْمِييَز ِب  .ُع

َا ػػا الَّػػِذيَف قػػاُل ـْ  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػإفَّ َلْظَظػػُه ِمػػَف النَّبِػػيِّ : َأمَّ ـُ  –َفلَػػْيَس َلهُػػ  –ِفيمػػا أْعلَػػ
ـْ َعساؤالٌت َسُنجِ  ََلُه َاِحٌد َعَلى ذِلَؾ    .يُب َعْنها إْف شاَء اللُ َدِليٌؿ 

ََما َيِلي َِيِّ  َالَحِديِث النََّب ِريـِ  ََ ِقُع الَحِديِث الُقْدِسيِّ ِمَف الُقْرآِف ال َْ ََُُف َم  :َِبذِلَؾ َي

 

 

                                                           
ـ الل نظسه  رقـ  1 َيحذَر َحيد  باب قَؿ الل ععالى   .7445صحيح البخاري  َعاب الع
َالصلة  باب عحريـ الظلـ  رقـ  2  .2577صحيح مسلـ  َعاب البر 

َالرقائؽ  باب مف أشرؾ في عمله  رقـ  3  .2985صحيح مسلـ  َعاب الزهد 
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 َمْصَدُر الَمْفِظ والَمْعَنى النَّص  الشَّْرِعي  

ِريـُ  ََ ُُ ِمَف الِل َععاَلى الُقْرآُف ال ََمْعنا  َلْظُظُه 

ُُ ِمَف الِل َععاَلى ُث الُقْدِسي  الَحِدي ََمْعنا  َلْظُظُه 

َِي   ََلْظُظُه ِمَف الرَُّسَِؿ  الَحِديُث النََّب ُُ ِمَف الِل َععاَلى   َمْعنا
 ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ 

 

 اْعِتراضاٌت وأْجِوَبُتيا

 :َيْعَعِرُض َبْعُضُهـ َعَلى هذا ِباْعِعراضاٍت أَهم ها

  َـْ َيْبؽ ؟ َل َالَحِديِث الُقْدِسيِّ ِريـِ  ََ  إَذْف َفْرٌؽ َبْيَف الُقْرآِف ال

َِػْف  َل َالَمْعَنػى ِمػَف الِل َععػاَلى   ُف َمْصَدِر الَلْظِظ  َْ ََ َاُب أنَُّه ال َفْرَؽ َبْيَنُهما ِمْف َحْيُث  َالَج
ََاِنَب ُأْخَرى أَهم ها ََجُد َبْيَنُهما ِعدَُّة ُفُرٍَؽ ِمْف َج  :ُع

 

 الَحِديُث الُقْدِسي   الَكِريمُ  الُقْرآنُ 

َلْظِظهِ  ِِ ِِ  َغْيُر ُمْعَجٍز ِبَلْظِظهِ  ُمْعَجٌز ِب

ِعهِ  ُمَعَعبٌَّد ِبِعبلََ
ِعهِ  1  َغْيُر ُمَعَعبٍَّد ِبِعبلََ

َُل هُ  ََاَعٌر  َُلِّهِ  ُمَع ََاَعٍر   َغْيُر ُمَع
 

                                                           
َلَ بدَف فهـأي يؤجر الم 1  .سلـ بمجرد قراءعه 
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 ََبلـِ الِل َلَاَف ُقْرآن َْ َاَف الَحِديُث الُقْدِسي  ِمْف   .ََلَاَف ُمْعِجزاً , اً َل

يَُّة السَّػاِبَقُة َقْبػَؿ أْف ُعَحػرََّؼ  َِ َُُعُب السَّما ََبلـَ الِل َلْيَس الُقْرآَف َفَقْط  فال َهذا َغْيُر َصِحيٍح  َفإفَّ 
ََذِلَؾ الَحِديُث الُقْدِسي   ََلْيَسْت ُمْعِجَزًة  َف ََلْيَسْت ُقْرآنًا   ََبلـِ الِل    .ِهَي ِمْف 

ْثَرعَػػػُه إالَّ الُل  قػػػاَؿ َععػػػاَلى َبػػػْؿ إفَّ  ََ ـُ  ػػػبلـَ الِل َععػػػاَلى ال َيْعلَػػػ ػػػاَف الَبْحػػػُر ِمػػػَداَدًا } ََ ََ  َْ ُقػػػْؿ لَػػػ
َْ ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدَدًا  َل ِلَماُت َربِّي ََ ََ ِلَماِت َربِّي َلَنِظَد الَبْحُر َقْبَؿ َأْف َعْنَظَد  ََ  .1 {ِل

 َُِف أ ٌَح َمػَثبًل  إفَّ َمْعَنى قاَؿ الُل ُيْم ـَ َيقُػَُؿ قػاَؿ ُنػ ػِري ََ َََُف ِبالَمْعَنى  فَػإفَّ القُػْرآَف ال ْف َي
َُد أنَُّه قاَلُه ِبالَلْظِظ َبْؿ ِبالَمْعَنى  َفَذِلَؾ قاَؿ الُل ِفي الَحِديِث الُقْدِسيِّ   .ََلْيَس الَمْقُص

ٍَح ِبالَمْعَنى ََبلـَ ُن  :ال ِبالَلْظِظ ِبَقِريَنَعْيفِ  َالَجََاُب َعْف ذِلَؾ أنَّنا َعِلْمنا أفَّ 

َُْف ُلَغُعُه َعَرِبيَّةً  - ـْ َع ٌَح َل َُن ََاِرَد ِفي الُقْرآِف ِبالُلَغِة الَعَرِبيَِّة   ََبلَمُه ال َالُل أعلـُ أفَّ    . 

ٍَح ُمْعَجزاً  - ََبلـُ ُن َََُف  َُِف أْف َي ال ُيْم ََبلَمُه جاَء ِبُأْسُلٍَب ُمْعَجٍز    .أفَّ 

 ََ ِفػػي الُلَغػػِة الَعَرِبيَّػػِة أنَّهػػا بِػػالَلْظِظ  إالَّ إذا جػػاَءْت َقِريَنػػٌة َعْصػػِرُفُه " قػػاَؿ " ِلَمػػِة فاألْصػػُؿ ِفػػي 
ََجػػػُد َقِريَنػػػٌة َعْصػػػِرُؼ ِعبػػػاَرَة  ال ُع ِؿ بِػػػالَمْعَنى   َْ ََاِرَدَة ِفػػػي الَحػػػِديِث " قػػػاَؿ الُل " إلَػػػى القَػػػ الػػػ

 .ِمَف الَلْظِظ إَلى الَمْعَنىالُقْدِسيِّ ِمَف الَحِقيَقِة إَلى الَمجاِز  أْي 
  

 الَحِديُث الَمْرُفوعُ  .2

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ َُع ُه  .ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ الَحِديُث الَِّذي ُأِضيَؼ إَلى النَِّبيِّ : الَحِديُث الَمْرُف

َاءً  ََنهُ  أضاَفهُ  َس َْ َمْف ُد حاِبي  أ  .الصَّ

َعًا أِلنَُّه ُأِضيَؼ إلَ  ـْ َقْدراً َُسمَِّي َمْرُف َأْعبلُه  .ى أْرَفِع النَّاِس َمْنِزَلًة  

                                                           
َرة الَهؼ  آية  1  .149س
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ْرناُُ  ََ ِحيَح ما َذ َِفَّ الصَّ َل َِع الُمعَِّصَؿ   ـْ ِبالَمْرُف  .َُربَّما َعَنى َبْعُضُه
 

 الَحِديُث الَمْوُقوفُ  .3

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ ُقَُؼ ُه َْ حاِبيِّ : الَحِديُث الَم  .الَحِديُث الَِّذي ُأِضيَؼ إَلى الصَّ

ـْ َيْرَفْعػػُه إلَػػى النَّبِػػيِّ َقَػػْد ُسػػمِّ  َلَػػ ػػحاِبيِّ   قَػػَؼ بِػػِه ِعْنػػَد الصَّ يػػِه ََ َِ َفػػًا أِلفَّ را ُق َْ  ى اللُ لَّ َصػػَي َم
 .ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ 

َََُف َسِمَعُه ِمَف النَِّبيِّ  نَّما ُسمَِّي َحِديثًا اِلْحِعماِؿ أْف َي  .ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َا 
 

  :ِمثاُلوُ 

َُؿ  الطَّبَلِؽ َجاِئزٌ  :ِلي  َقاَؿ عَ  ََ 1  َُِ  .2 ِإالَّ َطبَلَؽ اْلَمْعُع
 

؟  َىْل الَمْوُقوُف َدِليٌل َشْرِعيٌّ

قُػػََؼ ال ُيَعػػد  َدِلػػيبًل َشػػْرِعّيًا  َْ ػػِحيُح أفَّ الَحػػِديَث الَم ِؿ الِل َععػػاَلى  3الصَّ َْ   أِلنَّػػُه لَػػْيَس ِمػػْف قَػػ
َِلِه  ِؿ َرُسػػ َْ ػػحاِبي  ال  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  اللُ  ىلَّ َصػػَلَػػْيَس ِمػػْف قَػػ َالصَّ ََحى إَلْيػػِه ِمػػَف الِل   الَّػػِذي ُيػػ

َْ َفَعَلُه ال ُيَعػد  َدِلػيبًل َشػْرِعّيًا  إالَّ إذا جػاَءْت َقِريَنػٌة َاِفَيػٌة عَػُدؿ  َعلَػى  ََحى إَلْيِه  َفما قاَلُه أ ُي

                                                           
 .يقع شرعا 1

َُ هَ 2 َالمعع  .المجنَف : صحيح البخاري  َعاب الطبلؽ  باب الطبلؽ في اإلغبلؽ  
َقػَؼ حجػة شػرعية  الحعمػاؿ أف يَػَف سػمعه مػف النبػي  3 صػلى الل ذهب بعض العلماء إلى أف الم

َا عليه َسلـ َالصحيح أف ما أجمع َي عػف بعضػهـ    َهذا يسمى اإلجماع  أما مػا ر عليه فهَ حجة  
َيخطئَف َيصيبَف  َهـ بشر يجعهدَف   .فقد يََف رأيا  
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َا   ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػأنَّػػُه ِمػػَف النَّبِػػيِّ  َجػػُد ََ َهػػا َف ََجَمُع ُِ القَػػراِئَف  َقَػػْد َدَرَس الُعَلمػػاُء هػػِذ
 :أنَّها َعْنَحِصُر ِفي  الحاالِت العَّاِلَيِة 

 
َلَػى قُػَؼُ : الحالَػُة اأُل َْ ػػََف الَم َُ َِقْيِظيَّػػًا  أيْ  أْف َي َاِقيػػتِ  َأْمػرًا َع َم ََ  ِممَّػا ال َمجػاَؿ ِللػػرَّْأِي ِفيػِه  

َالِظػػَعِف  ََبيػػاِف َسػػَبِب ُنػػُزَِؿ آَيػػٍة   ََمقػػاِديِر الزََّػػاِة   ػػبلِة   اِؿ اِِخػػَرِة  ِبَشػػْرِط أْف 1الصَّ َْ َأحػػ   
ـْ  َخْشػَيَة أْف  عُػػَبُه َُ ال قَػَرأ  َِعػاِب  ـْ َيْأُخػْذ َعػْف أْهػػِؿ ال ػْف لَػػ ػحاِبي  ِممَّ َُػََف الصَّ الَػػبلـُ َُػََف يَ َي

عُِبِهـْ  َُ  .ِمْف 

ُِ الحالَػػػػة َِمػػػػْف أْمِثلَػػػػةِ  َُد  2 قَػػػػاَؿ اْبػػػػُف َعبَّػػػػاٍس َلُعَزْخِرُفنَّهَػػػػا: هػػػػِذ َمػػػػا َزْخَرفَػػػػْت اْلَيهُػػػػ ََ
 .3 ََالنََّصاَرى

 

حاِبيِّ : الحاَلُة الثَّاِنَيةُ  ُؿ الصَّ َْ َْ ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػَُنَّا َنْظَعُؿ َػذا َزَمػَف َرُسػَِؿ الِل : َق   أ
 .ما شاَبَه ذِلؾَ 

                                                           
َمػػا شػػاَلها  َسػػميت أحاديػػث الظػػعف ألف أَثرهػػا  1 هػي مػػا يحػػدث فػػي المسػػعقبؿ مػػف عبلمػػات السػػاعة 

 .يَثر فيها االنحراؼ عف االسبلـَ امعحاف مف الل للناس  

َهذا مف اإلخبار عف المسػعقبؿ  أي إف المسلميف  2 َالنصارى   َد  سيزخرفَف المساجد َما فعلت اليه
 .َهَ مف عبلمات الساعة

 .صحيح البخاري  َعاب الصبلة  باب بنياف المسجد 3

 القرائف

َقيظي َنا نظعؿ أمرنا بَذا يرفعه  ع
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ػػػِحيُح  ػػػحاِبيِّ َالصَّ َؿ الصَّ َْ َِع  أِلفَّ قَػػػ ـُ الَمْرفُػػػ ػػػ َْ نَّػػػا  َيػػػُدؿ  َعلَػػػى أفَّ الِظْعػػػَؿ : أفَّ هػػػذا لَػػػُه ُح َُ
ػػحاَبِة َيْظَعلُػػََف  ِثيػػٌر ِمػػَف الصَّ ََ ػػََف  َُ ػػُف أْف َي َِ ال ُيْم ػػحاَبِة   ِثيػػٍر ِمػػَف الصَّ ََ َأنَّػػُه ِمػػْف  ٌر   ػػرِّ ََ ُمَع

ػ َُ َـّ ال َي َرٍة ثُػ ََرِّ ََرٍة ُمَع   َفهػذا ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػَُف قَػْد َعػَرَؼ بِػذِلَؾ َرُسػَُؿ الِل َشْيئًا ِبُص
َعِ  ُمُه َالَمْرُف َْ َُح  .ُيَعد  إْقرارًا  

ُِ الحاَلةِ   ػُؿ ُلُحػَـَ اْلَخْيػِؿ َعلَػى َعْهػِد َرُسػَِؿ  :َِمْف أْمِثَلِة هِذ َُ َُنَّا َنْأ َعْف َجاِبٍر َقاَؿ 
َسلَّـَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ   .1 ِه ََ

ػػحاِبي   ػػا إْف قػػاَؿ الصَّ ـْ ُيِضػػْؼ ذِلػػَؾ إلَػػى النَّبِػػيِّ : أمَّ َلَػػ نَّػػا َنْظَعػػُؿ َػػذا    ى اللُ لَّ َصػػَُ
 :  َفَقْد اْخَعَلَؼ الُعَلماُء ِفي ذِلؾَ ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ 

َا َيْظعَ : َفقاَؿ َبْعُضُهـْ  - ـْ ُربَّما َاُن َِع  أِلنَُّه ـُ الَمْرُف َْ ى لَّ َصػلُػََف ذِلػَؾ َبْعػَد النَّبِػيِّ َلْيَس َلُه ُح
ََُُف ِفيِه إْقرارٌ ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  اللُ   .  َفبل َي

َِيِّ  - ََ َالنَّػػ ِثيػػٌر ِمػػَف الُمَحقِِّقػػيف َػػاْبِف َحَجػػٍر  ََ ََنَسػػَب اْبػػُف : َقػػاَؿ  َِع   ـُ الَمْرفُػػ ػػ َْ َبػػْؿ لَػػُه ُح
َقاؿَ  ََغْيُرُُ ِخبلفًا ِلْلَخِطيِب ََجَزـَ ِبِه ال: َحَجٍر هذا الرَّْأَي ِلْلُبخاِريِّ   ـُ  َِ حا

2. 

ػػػـٍ  َْ ػػػحاِبيَّ إذا قػػػاَؿ ذِلػػػَؾ َفإنَّمػػػا ُيِريػػػُد َبيػػػاَف ُح ََ الػػػرَّْأُي الػػػرَّاِجُح  أِلفَّ الصَّ َهػػػذا ُهػػػ
رَ  ََرِّ ٍة أنَّها ِعباَرٌة عُِظيُد الِظْعَؿ الَجماِعيَّ الُمَع َِبخاصَّ  .َشْرِعيا  

ِـّ َعِطيََّة َقالَ : َِمثاُلهُ  ْظَرَة َشْيًئاَعْف ُأ َُْدَرَة ََالص  َُنَّا اَل َنُعد  اْل  .3 ْت 
 

حاِبي  : الحاَلُة الثَّاِلَثةُ  ُؿ الصَّ َْ َْ ُنِهينا َعفْ : َق َْ ِمَف الس نَِّة َذا ُأِمْرنا ِبَذا  أ  .َذا  أ

                                                           
َالذبائح  رقـ  1  .4334سنف النسائي  َعاب الصيد 

 .326  في شرح حديث رقـ1/426فعح الباري شرح صحيح البخاري  2

َالَػدرة فػي غيػر أيػاـ الحػيض  رقػـ صحيح البخا 3 َهػذا فػي 326ري  َعاب الحيض  بػاب الصػظرة    
َغيرهما َابف حجر   .غير أياـ الحيض َما قاؿ البخاري 
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ـْ َيُقػػْؿ أَمَرنػػا َرُسػػَُؿ الِل  قُػػٌَؼ أِلنَّػػُه لَػػ َْ َْ َنهانػػا  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػَفهػػذا أْيضػػًا َم ػػذا  أ ََ ِب
َْ ِمػػْف ُسػػنَِّة النَّبِػػيِّ  ػػذا  أ ََ َِع ِعْنػػَد  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػَعػػْف  ـُ الَمْرفُػػ ػػ َْ نَّػػُه لَػػُه ُح َِ َل ػػذا   ََ

ََ الرَّاِجحُ  َهذا ُه َِر    .الُجْمُه

لَػى َجْنػِب َأبِػي َفَطبَّْقػُت َسِمْعُت ُمْصَعَب ْبَف َسْعٍد َيُقَُؿ َصلَّْيُت إِ : َِمْف أْمِثَلِة ذِلؾَ  
نَّػػا َنْظَعلُػػُه  َُ قَػػاَؿ  َضػػْعُعُهَما َبػػْيَف َفِخػػَذيَّ َفَنهَػػاِني َأبِػػي ََ َـّ ََ ظَّػػيَّ ثُػػ ََ َفُنِهيَنػػا َعْنػػُه ََُأِمْرَنػػا َأْف َبػػْيَف 

ََبِ   .1 َنَضَع َأْيِديَنا َعَلى الر 
 

ػػػرِ : الحالَػػػُة الرَّاِبَعػػػةُ  َْ ػػػحاِبيِّ  أْف َيقُػػػََؿ الػػػرَّاَِي َبْعػػػَد ِذ َََؿ : الصَّ َْ ينميػػػه  أَ مػػػا شػػػا َيْرَفُعػػػُه  أ
 .ذِلؾَ 

ـْ َيُقػػػؿْ  قُػػػٌَؼ أِلفَّ الػػػرَّاَِي لَػػػ َْ   ـَ لَّ َسػػػػََ  هِ ْيػػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػػَيْرَفُعػػػُه إلَػػػى النَّبِػػػيِّ : َهػػػذا َحػػػِديٌث َم
َعِ  ـُ الَمْرُف َْ ُقٌَؼ َلُه ُح َْ ِحيُح أنَُّه َم  .َالصَّ

ِنيِّ َعػػْف َأَنػػٍس  َعػػْف َأبِػػي ِعْمػػَرافَ : َِمثالُػػهُ   َْ ِف َأْهػػِؿ  َيْرَفُعػػهُ اْلَجػػ ََ ِإفَّ اللَّػػَه َيقُػػَُؿ أِلَْهػػ
ـْ قَػاَؿ َفقَػْد َسػَأْلُعَؾ  َُْنَت َعْظَعِدي ِبِه َقاَؿ َنَعػ َْ َأفَّ َلَؾ َما ِفي اأْلَْرِض ِمْف َشْيٍء  النَّاِر َعَذاًبا َل

ـَ  ُف ِمْف َهَذا َََأْنَت ِفي ُصْلِب آَد ََ ََ َأْه  .2 َأْف اَل ُعْشِرَؾ ِبي َفَأَبْيَت ِإالَّ الشِّْرؾَ َما ُه
 

 الَحِديُث الَمْقُطوعِ  .4

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ َُع ُه  .الَحِديُث الَِّذي ُأِضيَؼ إَلى العَّاِبِعيِّ : الَحِديُث الَمْقُط

ََ ِمػ ََ َغْيُر الُمْنَقِطِع الَِّذي ُه َُه َُع ِمْف ِصظاِت الَمْعِف   َقَػدْ ْف ِصػظاِت السَّػنَ َالَمْقُط  ؽَ بَ َسػ ِد  
 . َعْعِريُظهُ 

                                                           
َع  رقـ  1 ب في الَر  .794صحيح البخاري  َعاب األذاف  باب َضع األَؼ على الَر

 .3334صحيح البخاري  َعاب أحاديث األنبياء  باب خلؽ آدـ  رقـ  2
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ََع  َالَمْقُط ُقََؼ  َْ ـْ ُيَسمِّي الَم ََلى" األَثَر " ََبْعُضُه ْحَدِة اأُل َِ  .ََما َسَبَؽ ِفي ال
 

 :ُحْكُموُ 

َعِ  ـَ الَمْرفُػ ػ َْ َُع َلْيَس َدِليبًل َشْرِعّيًا  إالَّ إذا جاَءْت َقِريَنػٌة عَػُدؿ  َعلَػى أفَّ لَػُه ُح  الَحِديُث الَمْقُط
ـُ الُمْرَسػػػِؿ  فَػػػبل ُيْقَبػػػُؿ إالَّ ـَ لَّ َسػػػََ  هِ ْيػػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػػإلَػػػى النَّبِػػػيِّ  ػػػ َْ ػػػَُف لَػػػُه ُح َُ َِعْنػػػَد ذِلػػػَؾ َي   

ُرها ِفي الَحِديِث الُمْرَسؿِ  َْ  .ِبالش ُرَِط الَِّعي َسَبَؽ ِذ
 

 : ُحْكُم الَحِديِث الُقْدِسيِّ والَمْرُفوِع والَمْوُقوِف والَمْقُطوعِ 

َاَع األْرَبَعػػةَ إفَّ هػػ ُِ األْنػػ َْ َغْيػػَر ُمعَِّصػػَلَة  ِذ ػػََف ُمعَِّصػػَلَة السَّػػَنِد أ َُ ػػُف أْف َع َِ ِمػػَف األحاِديػػِث ُيْم
ػػػََف أي   َُ ػػػُف أْف َي َِ َِلػػػذِلَؾ ُيْم ػػػذَّاُبَف   ََ ال َْ ػػػَعظاُء أ َْ الض  يهػػػا الثِّقػػػاُت أ ػػػُف أْف َيْرَِ َِ َُيْم السَّػػػَنِد  

َْ َغْيػػػرَ  َْ َعػػػَدـِ  َحػػػِديٍث ِمْنهػػػا َصػػػِحيحًا أ ِة أ ػػػحَّ ف ِر ُشػػػُرَِط الصِّ ََ َذِلػػػَؾ ِبَحَسػػػِب عَػػػ َصػػػِحيٍح  
ف ِرها ََ  .َع
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 الُعُموُم الُمَتَعمَِّقُة ِبالَمْتنِ 
 :الُعُلَـُ الُمَعَعلَِّقُة ِبَمْعِف الَحِديِث ُمَعَعدَِّدٌة  أَهم ها ما َيِلي

 
 َغِريُب الَحِديثِ  .1

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ  .األْلظاُظ الغاِمَضُة ِفي الَحِديثِ : َغِريُب الَحِديِث ُه

َـِ السََّندِ  ََ ِمْف ُعُل ََ َغْيُر الَحِديِث الَغِريِب الَِّذي ُه َُه َـِ الَمْعِف    .َهذا ِمْف ُعُل

ََ ِمْف ُعلُػَـِ  َُه ـُ الَحِديِث إالَّ ِبها   َُِف َفْه َـِ الهامَِّة الَِّعي ال ُيْم ََ ِمَف الُعُل الُلَغػِة  َُه
ال ُيْعِقُنها إالَّ َمْف أْعَقَف الَعَرِبيَّةَ   .الَعَرِبيَِّة  

أسباب  
َدُ  َر

ناسخه 
َخه  َمنس

مخعِلؼ 
 الحديث

محَـ 
 الحديث

ععدد 
َايات  الر

غريب 
 الحديث

َـ  عل
 المعف
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 :ِمثاُلوُ 

َنهَػػاُهـْ َحػػِديُث  َعػػْف َأْرَبػػٍع َعػػْف اْلَحْنػػعَـِ ََالػػد بَّاِء ََالنَِّقيػػِر  - ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػالنَّبِػػيَّ  – ََ
 .1 ََاْلُمَزفَّتِ 

 

 :َمصاِدُرهُ 

َُُعبٌ  َِعاُب  ُألَِّظْت  َأْحَسُنها  فَّى " النِّهاَيُة " ُمَعَعدَِّدٌة ِفي َغِريِب الَحِديِث   ََ الْبِف األِثيػِر  الُمعَػ
 .هػ646

 

 أْسباُب ُوُروِد الَحِديثِ   .2

 :َتْعِريُفوُ 

َِد الَحِديِث ِهيَ  ُر َِي  : أْسباُب َُ َرَد ِفيها الَحِديُث النََّب  .الُمناَسَبُة الَِّعي ََ

ِريـِ َِهَي ُعْشِبُه أ ََ ياِت الُقْرآِف ال  .ْسباَب الن ُزَِؿ ِِ

َِد الَحِديِث ُيساِعُد َعَلى َفْهِمِه َفْهمًا َصِحيحاً  ُر  .ال َشؾَّ أفَّ َمْعِرَفَة َسَبِب َُ
 

 :ِمثاُلوُ 

َعْيفِ  :َحِديثُ   .2 اَل ُيْلَدُغ اْلُمْؤِمُف ِمْف ُجْحٍر ََاِحٍد َمرَّ

                                                           
َع 53صحيح البخػاري  َعػاب اإليمػاف  بػاب أداء الخمػس  رقػـ  1 َعيػة  األَؿ مصػن َهػذُ األربعػة أ   

َالنهػي عنهػا لسػػرعة  َالرابػع مطلػي بالزفػػت   َالثالػث مػف جػػذع شػجرة   َالثػاني مػػف القػرع   مػف الطػيف  
 .عخمر الشراب فيها  ثـ أبيح َضع الشراب فيها مع مراعاة عدـ عخمر الشراب فيها

 .6133خاري  َعاب األدب  رقـ الحديث صحيح الب 2
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ََفْقػرًا  َفَمػفَّ َعَلْيػِه النَّبِػي   ي  ِحػمَ الجُ  ةَ رَّ ُغػأنَُّه َلمَّا ُأِسػَر أُبػَ : َسَبُبهُ  الشَّػاِعُر ِبَبػْدٍر َشػَا عاِئلَػًة 
ػػَر َفْقػػرًا  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػ ََ ََذ َـّ َظِظػَر بِػػِه ِبُأُحػػٍد َفقػػاَؿ ُمػػفَّ َعلَػػيَّ   َأْطَلقَػػُه ِبَغْيػػِر ِفػػداء  ثُػػ

َََّة َعُقَؿُ  1 ال َعْمَسُح عاِرَضْيؾَ : َعاِئَلًة  َفقاؿَ  َأَمػَر بِػِه َفُقعِػَؿ  : ِبَم َعْيف   َسِخْرُت ِبُمَحمٍَّد َمرَّ
ـْ ُيْسَمْع َقْبَؿ ذِلَؾ  ََل  .2َفصاَر الَحِديُث َمَثبًل  

 

 :َمصاِدُرهُ 

عػػػاُب  َِ  ََ عػػػاٍب ِفػػػي هػػػذا الِعْلػػػـِ ُهػػػ َِ َِد الَحػػػِديِث " أْفَضػػػُؿ  ُر َالعَّْعِريػػػُؼ ِفػػػي أْسػػػباِب َُ الَبيػػػاُف 
 .هػ1124الْبِف َحْمَزَة الحسينيِّ الدَِّمْشِقيِّ  ت "  الشَِّريؼِ 

 

 ناِسُخ الِحِديِث وَمْنُسوُخوُ  .3

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ رٍ : النَّْسُخ ُه ـٍ َشْرِعيا ُمَعأخِّ َْ مًا َشْرِعّيًا ُمَعَقدِّمًا ِبُح َْ  .أْف َيْرَفَع الُل ُسْبحاَنُه ُح

ََ الَحِديُث الُمعَ  ـُ َالنَّاِسُخ ِمَف الَحِديِث ُه ََ الُمَعَقدِّ َُخ ُه َالَمْنُس ُر    .أخِّ

ػِذبًا   ََ  َْ َُػََف ِصػْدقًا أ َاألْخباِر  أِلفَّ الَخَبَر إمَّا أْف َي ََُُف النَّْسُخ ِفي الَعِقيَدِة  ال َي
َـّ ُيْصػِبُح َحرامػاً  َُػََف الِظْعػُؿ َحػبلاًل ثُػ ػأْف َي ََ ََُُف النَّْسػُخ ِفػي األْحَػاـِ الشَّػْرِعيَِّة   نَّما َي َْ َا    أ

َـّ ُيْصِبُح َحبلاًل  َََُف َحرامًا ُث  .َي

َاِقِعيَِّة العَّْشِريِع اإلْسبلِمي َهذا ِمْف  ََـِ النَّْسِخ العََّدر ُج ِفي العَّْشِريعاِت    .3 َِمْف أَهِـّ ِح

                                                           
 .أي لف أسمح لؾ بالعظاخر بأنؾ خدععني 1

َد الحػػػػديث الشػػػػريؼ البػػػػف حمػػػػزة الدمشػػػػقي  2 َر َالععريػػػػؼ فػػػػي أسػػػػباب   دار الَعػػػػاب 2/296البيػػػػاف 
ت  لبناف    .ـ1981العربي  بيَر

َاقعية العشريع اإلسبلمي َعاب  3 َر اإلسبلمي " انظر للمزيد حَؿ  القضاة  مؤسسة  شرؼ. د" العص
َآخريف  عماف  األردف. البياف  ماليزيا  أَ َعاب محاضرات في الثقافة اإلسبلمية د  .شرؼ القضاة 
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 :َكْيَف ُيْعَرُف النَّْسخُ 

َاألِدلَُّة َعَلى ال ُؿ ِبالنَّْسِخ إالَّ ِبَدِليٍؿ   َْ َُز الَق  :نَّْسِخ ما َيِليال َيُج

 
َِمثالُػػػُه َحػػػػِديُث ـَ لَّ َسػػػػََ  هِ ْيػػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػػػَعْصػػػِريُح النَّبِػػػيِّ  - أ َرِ "    ـْ َعػػػػْف ِزَيػػػاَرِة اْلُقُبػػػػ َُ   َنَهْيػػػُع

ََها َُر َـِ اأْلََضػاِحيِّ   َفُز ـْ َعػْف ُلُحػ َُ َنَهْيُع َؽ ثَػبَلثٍ  1 ََ َْ َا َمػا َبػَدا  فَػ َُ ػـْ  َفَأْمِسػ َُ ـْ   َل َُ َنَهْيػُع ََ
ًَِرا  3 ِإالَّ ِفي ِسَقاءٍ  2 َعْف النَِّبيذِ  َا ُمْس اَََل َعْشَرُب َُلَِّها  َا ِفي اأْلَْسِقَيِة   .4َفاْشَرُب

َِمثالُػػُه َحػػِديُث اْبػػِف َعبَّػػاٍس َرِضػػَي الُل َعْنُهمػػا  - ب ػػحاِبيِّ   َأفَّ َرُسػػََؿ اللَّػػِه " َعْصػػِريُح الصَّ
ِديػػدَ َصػػلَّى اللَّػػُه َعَلْيػػ ََ ـَ َحعَّػػى َبلَػػَ  اْل ـَ اْلظَػػْعِح ِفػػي َرَمَضػػاَف َفَصػػا َسػػلَّـَ َخػػَرَج َعػػا ِه ََ

َـّ  5 ثُػػ
اَف اْلِظْطُر آِخَر اأْلَْمَرْيِف  ...َأْفَطَر  ََ َا َيعَِّبُعََف اأْلَْحػَدَث َفاأْلَْحػَدَث ِمػْف َأْمػِرُِ ... ََ اُن ََ َف

ـَ  ََ َنُه النَّاِسَخ اْلُمْح َيَرَْ ََ 6. 

ـِ العَّاِري - ت ُر ناِسٌخ ِلْلُمَعَقدِّ ِر  فالُمَعأخِّ ـُ ِمَف الُمَعأخِّ  .ُخ  َفإْف ُعِرَؼ الُمَعَقدِّ

                                                           
 .أي عف ادخارها 1

 .شراب الظاَهة 2

 .َعاء للماء أَ اللبف 3

ربه في زيػارة قبػر أمػه  رقػـ  صلى الل عليه َسلـصحيح مسلـ  َعاب الجنائز  باب اسعئذاف النبي  4
977. 

َقديد 5 َالمدينة  بيف عسظاف   .مَاف في الطريؽ بيف مَة 

َالظطر للمسافر  رقـ  6 َـ  َاز الص  .1113صحيح مسلـ  َعاب الصياـ  باب ج

 يعرؼ النسخ 

َي بعصريح الصحابي بالعاريخ  بالعصريح النب
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ََاْلَمْحُجَـُ  1 َأْفَطَر اْلَحاِجـُ " َِمثاُلُه َحِديُث 
2. 

ََ َصاِئـٌ " ََحِديُث  َسلَّـَ ََُه ـَ النَِّبي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ  .3"  اْحَعَج

َأفَّ الثَّػاِني َػاَف َفَقْد َعَبيََّف ِمْف  ػَة َسػَنَة َثمػاف   ََّ َؿ َاَف ِفػي فَػْعِح َم َاياِت أفَّ األََّ َِع الرِّ َمْجُم
ؿِ  ََُُف الثَّاِني ناِسخًا ِلؤْلََّ داِع َسَنَة َعْشر  َفَي ََ ِة ال  .ِفي ِحجَّ

 

 :َمصاِدُرهُ 

عػػػاُب  َِ  ََ عػػػاٍب ِفػػػي هػػػذا الِعْلػػػـِ ُهػػػ َِ َِخ ِمػػػَف اِثػػػاِر االْعِعبػػػاُر ِفػػػي النَّاِسػػػِخ " أْشػػػَهُر  " َالَمْنُسػػػ
 .هػ 584ِلْلحازمي  ت 

 

4ُمْخَتِمُف الَحِديِث  .5
 

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ  .الَحِديُث الَِّذي ُيخاِلُؼ َدِليبلً : ُمْخَعِلُؼ الَحِديِث ُه

 :َُيبلَحُظ ِمَف العَّْعِريِؼ ما َيِلي

ََ َصػػنِ الََغْيػػَر  َصػػِحيحَ الأنَّػػه َيْشػػَمُؿ الَحػػِديَث  - َهػػذا ُهػػ عُػػبِ َصػػِحيٍح   َُ  يُع الُمػػَؤلِِّظيَف ِفػػي 
 .الَحِديثِ  مخعلؼ

                                                           
َـ  1 َالمحجػ َالحاجـ هَ الذي يظعؿ ذلػؾ   َبخاصة مف أعلى الظهر   الحجامة إخراج شيء مف الدـ 

 .هَ الذي يؤخذ منه الدـ

َـ  ب 2  .774اب ما جاء في َراهية الحجامة للصائـ  رقـ جامع العرمذي  َعاب الص
َـ  باب الحجامة  رقـ  3  .1939صحيح البخاري  َعاب الص
َر فػي مجلػة دراسػات فػي الجامعػة األردنيػة  سػنة  4 َع البحػث المنشػ ـ   2441انظر فػي هػذا المَضػ

َر شرؼ القضاة  .للدَع
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َهذا ِبالنََّظِر إَلى الَحِديِث  - َالُمخاَلَظَة الَحِقيِقيََّة   أفَّ العَّْعِريَؼ َيْشَمُؿ الُمخاَلَظَة الظَّاِهَريََّة  
ََما َصَدَر ِمَف النَِّبيِّ  َصَلنا  ال   .ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ ََما ََ

َْ ِعْلمػًا أنَُّه َيشْ  - َاِقعػًا  أ  َْ َْ َعْقػبًل  أ َْ َحػِديثًا  أ َاًء َاَف الدَِّليُؿ آَيػًة  أ َُؿَّ األِدلَِّة  َس َمُؿ 
 .َعْجِريِبّيًا ِحسِّّياً 

َؿ  َا األََّ ػ َُمشَِؿ الَحِديِث  َفَخص  ََقْد َميََّز َبْعُض الُمْحَدِثيِف َبْيَف ُمْخعلِؼ الَحِديِث 
َْ الَعْقػػؿ  ِبُمعاَرَضػػِة الَحػػِديِث َحػػدِ  َا الثَّػػاِني ِبُمعاَرَضػػِة الَحػػِديِث آَيػػة أ ػػ ََخص  َمػػا أيثًا آَخػػَر  

َََؿ ذِلؾَ   .شا

ََ الَِّذي ُيَسمَّى أْيضاً  ِحيُح أنَُّه ُه ََعَلى هذا َدَرَج الُمَؤلُِّظََف : َالصَّ مشَؿ الَحِديِث  
َـِ الَحػػػػدِ  َاَنْيفِ ِفػػػػي ُعلُػػػػ َا ُعْنػػػػ ـْ َيَضػػػػُع َاِحػػػػدًا ِلمشػػػػَِؿ َعِلػػػػََاِحػػػػدًا ِلُمخْ   يِث  َفلَػػػػ ِؼ الَحػػػػِديِث ََ

ََعَلْيِه ساَر الُمَؤلُِّظََف ِفي ِعْلـِ مُ  َُهما ِعْلَمْيفلِ عَ خْ الَحِديِث   ـْ َيْجَعُل  .ِؼ الَحِديِث  َفَل

ِصػػػػيَف ِفػػػػي   ػػػػؿ  الُمَعَخصِّ َُ ََيْحعاُجػػػػُه  َـِ الَحػػػػِديِث   ِـّ ُعلُػػػػ ـُ ِمػػػػْف أَهػػػػ َُيَعػػػػد  هػػػػذا الِعْلػػػػ
ػُة الجػاِمُعََف َبػْيَف الشَِّريَعِة  َفَيْحع نَّمػا ُيْعِقُنػُه األِئمَّ َا  َالدَّاِعَيُة   َالَظِقيُه  َالُمَظسُِّر  اُجُه الُمَحدُِّث 

َـِ الطَِّبيِعيَّػػػِة  َالُعلُػػػ َـِ الشَّػػػْرِعيَِّة  ََبػػػْيَف الُعلُػػػ َالِظْقػػػِه   ََّاُصػػػََف َعلَػػػى الَمعػػػاِني 1الَحػػػِديِث    الَغ
 .الدَِّقيَقةِ 
َيُتوُ   :أَىمِّ

َيُعُه ِمْفِ خبلِؿ ما َيِلي َعْبُرزُ   :أَهمِّ

َِيِّ الشَِّريؼِ  -  .َرد  الش ُبهاِت َعْف الَحِديِث النََّب

ِحيَحةِ  -  .َبياُف َعَدـِ َععاُرِض األِدلَِّة الشَّْرِعيَِّة الصَّ

                                                           
َل َعبػػتُ  1 لل الحمػػد  أ َح فػػي  الجنػػيف  : هػػافػػي مخعلػػؼ الحػػديث عػػدة أبحػػاث معميػػزة  معػػى عُػػنظخ الػػر

َثالثهػػػا: َثانيهػػػا َي : مظػػػاعح الغيػػػب خمػػػس ال يعلمهػػػا إال الل   ثُبػػػَت الشػػػهر القمػػػري بػػػيف الحػػػديث النبػػػ
َأنا على َشؾ أف أصدر بحثػا جديػدا حػَؿ حػديث َمػا : َالعلـ الحديث   َـ السػبت   خلػؽ الل العربػة يػ

َجدت أف   .فيه إعجازا علميا  يسر الل ذلؾيقاؿ عف ععارضه مع القرآف الَريـ  فقد 
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َأْحَاـٍ  - ِحيِح ِلْلَحِديِث ِلؤْلْخِذ ِبما ِفيِه ِمْف َعقاِئَد  ُقَُؼ َعَلى الَمْعَنى الصَّ َُ  .ال

 

 :أُتوُ َنشْ 

ـُ ُمْنػػُذ َزَمػػِف النَّبِػيِّ  ػػحاَبِة َرِضػػَي ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػَنَشػأ هػػذا الِعْلػ   َفقَػػْد َػػاَف َبْعػُض الصَّ
ََاَف النَِّبي   َُِلََف َبْعَض األحاِديِث   ـْ َيْسَعْش ـْ َعْنهػا   ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ الُل َعْنُه ُيِجيػُبُه

لَػػػْيَس َيقُػػػَُؿ اللَّػػػُه َعَعػػػاَلى   َمػػػْف ُحَِسػػػَب ُعػػػذِّبَ " يُث َِمػػػْف ذِلػػػَؾ َحػػػدِ  ََ َقالَػػػْت َعاِئَشػػػُة َفُقْلػػػُت َأ
َؼ ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا َقاَلتْ  َْ َِقَش اْلِحَسػاَب   ِإنََّما َذِلػِؾ اْلَعػْرُض  :َفَقاؿَ  :َفَس ػْف َمػْف ُنػ َِ َل ََ

 .1 َيْهِلؾْ 

َأجاَبهػػا َفقَػػْد َرأْت عاِئَشػػُة َرِضػػَي الُل عَ  ْنهػػا أفَّ الَحػػِديَث ُيعػػاِرُض اَِيػػَة  َفَسػػأَلْت  
 .ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ النَِّبيَّ 

 

 :أْسباُبوُ 

َِد ُمخْ  َُُج  :ِؼ الَحِديِث ِعدَُّة أْسباٍب أَهم هالِ عَ ِل

َخِ  - ـِ الشَّْرِعيِّ  َفَيَععاَرُض النَّاِسُخ َمَع الَمْنُس َْ  .النَّْسُخ ِفي الُح

ُُ َغْيُرُُ  َخَطأُ  - ُُ َمَع ما َرََا َا  .الرَّاَِي  َفَيَععاَرُض ما َر

َْ الَعْقِليَّةِ  - َْ الَمْسأَلِة الِعْلِميَِّة  أ َُء الَظْهـِ ِلْلَحِديِث  أ  .ُس

 

 َكْيَف ُيَحل  االْخِتالُف؟

                                                           
 .143صحيح البخاري  َعاب العلـ  باب المراجعة في العلـ  رقـ  1



 138 

 :1الرَّاِجُح ِفي ُطُرِؽ َحؿِّ االْخِعبلِؼ اعِّباُع ما َيِلي ِبالعَّْرِعيِب 

 
ُِ ِبداَيػػًة   - أ ػػِعيَؼ ال ُيْؤَخػػُذ بِػػِه  فَػػبل ُبػػدَّ ِمػػْف اْسػػِعْبعاِد ػػِعيِؼ  أِلفَّ الضَّ َرد  الَحػػِديِث الضَّ

ُُ ِفي العَّْعِريؼِ   .َبْعَد أْف أْدَخْلنا

ِريُح  ِمَف النَِّبيِّ  - ب ػحاِبيِّ  ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػالنَّْسُخ الصَّ َْ الصَّ أ
َيِصػح  أْف فَػبل  2

َِخ َنْسخًا َصِريحاً  َالَمْنُس ِفيَؽ َبْيَف النَّاِسِخ  َالعََّْ َؿ الَجْمَع  َِ  .ُنحا

ِفيُؽ  - ت َالعََّْ الَجْمُع 
3. 

ََما ِفي ِمثاِؿ الِحجاَمِة السَّاِبؽِ  - ث ِريِح  أْي ِبالعَّاِريِخ    .النَّْسُخ َغْيُر الصَّ

ػػِحيُح َعلَػػى الَحَسػػفِ  - ج ُح الصَّ َُر العَّػػْرِجيُح  َفُيػػَرجَّ َالَمْشػػُه ػػِحيِح   َاألَصػػح  َعلَػػى الصَّ   
ََذا َه َالَغِريِب    .َعَلى الَعِزيِز 

                                                           
َاف  1 َاعػػدُ " ُنشػػر لػػي بحػػث بعنػػ َق َله  فػػي مجلػػة دراسػػات فػػي الجامعػػة " علػػـ مخعلػػؼ الحػػديث أصػػ

َذَػػرت فيػػه2441األردنيػػة سػػنة  َفيػػه إضػػافات جديػػدة   َمػػات النظريػػة مظصػػلة    ـ  ذَػػرت فيػػه المعل
َرجحت ما ذَرعه أعبلُ َناقشعها    .اِراء في إزالة االخعبلؼ  

َعقػػديـ األَؿ علػػى الجمػػع  2 َالنسػػخ غيػػر الصػػريح   لػػـ أجػػد مػػف صػػرح بػػالعظريؽ بػػيف النسػػخ الصػػريح 
َلػػـ   َُ َلعػػؿ علماءنػػا السػػابقيف راعػػ َلَػػف العمييػػز صػػحيح ال بػػد منػػه   َعػػأخير الثػػاني عنػػه   َفيػػؽ   َالع

َا بذلؾ  فاحعاج األ َعصريحيصرح  .مر إلى بياف 

َحمػػؿ  3 َمػػف أشػػهرها  حمػػؿ العػػاـ علػػى الخػػاص   َفيػػؽ طػػرؽ َثيػػرة يضػػيؽ عنهػػا المقػػاـ   َالع للجمػػع 
َاِخػر  َفهـ أحد النصػيف علػى الحقيقػة  َيع   َالعن َحمؿ المحعمؿ على الظاهر   المطلؽ على المقيد  

َعقدير َلمة يقعضيها المقاـ  .على المجاز  

 حؿ االخعبلؼ

َفيؽ نسخ بالعاريخ العرجيح  رد الضعيؼ نسخ صريح الع
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 :َمصاِدُرهُ 

َِْف أَهم ها ما َيِلي َل  :ِلُمخعلِؼ الَحِديِث َمصاِدُر ُمَعَعدَِّدٌة  

َعَب ِفي هذا الِعْلـِ 244اْخِعبلُؼ الَحِديِث  ِللشَّاِفِعيِّ  ت  - ََ ُؿ َمْف  ََّ ََ أ َُه  .هػ  

يُؿ ُمخعلِؼ الَحِديِث  اِلْبِف ُقَعْيَبَة  ت َعأْ  -  .هػ276َِ

ََبياُنهػػػا  ِلَعْبػػػِد الِل النجػػػديِّ  ت  - يَّػػػِة  َِبلُت األحاِديػػػِث النََّبَِ َقَػػػْد نػػػاَقَش ِفيػػػِه مػػػا 1353ُمْشػػػ هػػػػ  
َََعَب ِفي هذا الَمجاِؿ ِمَف الُمعَأ َُهََ أْحَسُف َمْف  َالِعْلـِ   َالَظَلِؾ  ََِؿ في الطِّبِّ  ِريفُأْش  .خِّ

 

 ُمْحَكُم الَحِديثِ  .6

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ ـُ الَحِديِث ُه ََ  .الَحِديُث الَِّذي َلْيَس َلُه ُمعاِرٌض : ُمْح

ِس ُمْخعلؼ الَحِديثِ  َْ ََ َعَلى َع َْ ظاِهرًا  َفُه ََل  .أْي ال ُيعاِرُضُه َشْيٌء 

َاِسػعٍ   َِد ُمعاِرٍض َيْحعاُج إَلى ِعْلػـٍ  ـَ ِبَعَدـِ َُُج َْ َِفَّ الُح َُػؿِّ َل َاْسِعْقصػاٍء ِل ََعَعب ػٍع    
 .األِدلَّةِ 

 

 :ِمثاُلوُ 

ٍَر ََاَل َصَدَقٌة ِمْف ُغُلَؿٍ " َحِديُث   .1"  اَل عُْقَبُؿ َصبَلٌة ِبَغْيِر ُطُه
 

 1َتَعد ُد ِرواياِت الَمْتِن  .7

                                                           
َجَب الطهارة  رقـ صحيح مسلـ  َعاب الطهار  1  .224ة  باب 
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 ِف الَحِديثِ الَفْرُق َبْيَنُو وَبْيَن ُمْختمِ 

ِثيػػػرًا مػػػا َعَمػػػر  ِبالقػػػاِرِئ ِعبػػػاَرُة  َاَيػػػٍة ُأْخػػػَرى َػػػذا " ََ َفهَػػػْؿ هػػػذا داِخػػػٌؿ ِفػػػي ُمْخعلػػػِؼ " َِفػػػي ِر
 الَحِديِث؟

 َُ َذِلَؾ ِمْف َُُج  :َالَجََاُب أنَُّهما ِعْلماِف ُمْخَعِلظاف 

َايػػػاُت َلْظظػػػاً  - َلَػػػْيَس ِمػػػْف  ُدََف اْخػػػِعبلؼٍ  قَػػػْد َعَعَعػػػدَُّد الرِّ ِفػػػي الَمْعَنػػػى  َفهػػػذا ِمػػػْف العََّعػػػد ِد 
 .ُمْخعلؼ الَحِديثِ 

َِء َفْهػػـِ الَحػػِديِث ِمْثػػُؿ ُمْخعِلػػ - َايػػاِت ال َعبلقَػػَة لَػػُه ِبُسػػ َى ؼ الَحػػِديثِ َعَعػػد ُد الرِّ   إال إذا ر
َلـ يَف عالما بالمعاني َي الحديث بالمعنى   .الرا

َْ َحػػِديٍث  - ػػا ُمْخعلػػؼ الَحػػِديِث َفَمػػَع آَيػػٍة أ ػػَُف ِفػػي الَحػػِديِث َنْظِسػػِه  أمَّ َُ َايػػاِت َي َعَعػػد ُد الرِّ
َْ الَعْقؿِ آخَ   .ر  أَ َمَع الِعْلـِ أ

 

 :أْسباُبوُ 

ََاِحِد؟ ََاياِت ِفي َمْعِف الَحِديِث ال ََ َسَبُب َعَعد ِد الرِّ  ما ُه

ـُ إَلى ِقْسَمْيف َرِئيَسْيف ُهما َِنَّها َعْنَقِس َل ِثيَرًة   ََ  :َالَجََاُب أفَّ ِللعََّعد ِد أْسبابًا 

                                                                                                                                                    
َهػَ نعيجػة دراسػة أجريعهػا  فأضػظعه  1 ال فػي غيرهػا   َـ الحػديث  َع ال عجػدُ فػي َعػب علػ هذا المَض

َهػَ  َع  َحيػد الػذي بحػث هػذا المَضػ َع انظػر الَعػاب ال َمات حَؿ هذا المَض َللمزيد مف المعل هنا  
َي " َعػػػاب  َايػػػات فػػػي معػػػَف الحػػػديث النبػػػ َر أمػػػيف للػػػ" أسػػػباب ععػػػدد الر َالػػػدَع َر شػػػرؼ القضػػػاة  دَع

 .القضاة  دار الظرقاف  عماف  األردف
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ؿُ  الِقْسـُ  اِدُر َعْف الرَُّسَِؿ : األََّ َهذا أْقساـٌ أَهم هاـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ العََّعد ُد الصَّ   : 

ََعَعد ُد الَلْظِظ  أِلنَُّه  - َُلَّما َََجَد حاَجػًة  ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ اعِّظاُؽ الَمْعَنى  َُُر الَمْعَنى  َيْذ
َـّ النَّػاَس " يػُد الَمْعَنػى  ِمْثػُؿ ِلذِلَؾ ِبأيِّ َلْظػٍظ ُيظِ  ـْ َأ َُ ـْ ُمَنظِّػِريَف فَػَأي  َُ َيػا َأي هَػا النَّػاُس ِإفَّ ِمػْن

َذا اْلَحاَجةِ  ِعيَؼ ََ ِبيَر ََالضَّ ََ َراِئِه اْل َِجْز َفِإفَّ ِمْف ََ  .1 " َفْلُي

ِبيػَر ََا ِ " ََحِديُث  ََ ـْ اْل ًمػا َفْلُيَخظِّػْؼ فَػِإفَّ ِفػيِه َْ َـّ َق ػِعيَؼ َمْف َأ ـْ الضَّ فَّ ِفػيِه ـْ اْلَمػِريَض ََاِ  فَّ ِفػيِه
ْيَؼ َشاءَ  ََ ُُ َفْلُيَصؿِّ  ْحَد ـْ ََ َُ َذا َصلَّى َأَحُد ـْ َذا اْلَحاَجِة ََاِ  فَّ ِفيِه  .2"  ََاِ 

َالَمْعَنى ََاِحدٌ   .َفَقْد ِقيبل ِفي ُمناَسَبَعْيف  

ـُ النَِّبيِّ  - َثَر ِمْف َطِريَقٍة  ِمْثُؿ ِبالَعمَ  ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ ِقيا َْ َأ النَّبِػي  َصػلَّى " ِؿ ِبأ ضَّ َعََ
َسلَّـَ َمرًَّة َمرَّةً   .3"  اللَُّه َعَلْيِه ََ

َعْيفِ " ََحِديُث  َعْيِف َمرَّ َأ َمرَّ ضَّ َسلَّـَ َعََ  .4"  َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ

                                                           
 .466صحيح مسلـ  َعاب الصبلة  باب أمر األئمة بعخظيؼ الصبلة في عماـ  رقـ  1

 .468صحيح مسلـ  المَاف السابؽ  رقـ  2
َء  رقـ  3  .157صحيح البخاري  َعاب الَض
َء  رقـ  4  .158صحيح البخاري  َعاب الَض

َايات  ععدد الر

َاة  مف الر

 

 مف النبي

َاية بالمعنى حَاية فعؿ جمع  اخعصار اعحاد المعنى ععدد العمؿ  ر
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ثَػػَر ِفْعلُػػُه  َْ ػػفَّ أ َِ َعْيف   ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػَل َالَمػػرَّ َاِز الَمػػرَِّة  َثبلثػػًا  َفهػػذا َدِليػػٌؿ َعلَػػى َجػػ
 .َاْسِعْحباُب الثَّبلَثةِ 

 

ـُ الثَّاِني َهذا أْيضًا أْقساـٌ  أَهم ها: الِقْس ََاِة   اِدُر َعْف الر   :العََّعد ُد الصَّ

ََاَيػػُة بِػػالَمْعَنى  ِمْثػػُؿ َحػػِديث  - "   فَػػإفَّ لَػػُه ِرََايػػاٍت  ِمْنهػػا 1" ِبالنِّيػػاِت إنَّمػػا األْعمػػاُؿ " الرِّ
 .2" الَعَمُؿ ِبالنِّيَِّة 

ـْ َصػبلَة النَّبِػيِّ  - ػحاَبِة َرِضػَي الُل َعػْنُه َصػَؼ َعػَدٌد ِمػَف الصَّ ى لَّ َصػِحَاَيُة الِظْعِؿ   فَػإذا ََ
؟ هذا غَ ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ـْ َُِف أْف َععَِّحَد ِعباراُعُه َِفْ   َفَهْؿ ُيْم  .ْيُر ُمْم

ِلمػػاِت   - ََ َالعَّػػْأِخيُر ِفػػي ال ـُ  َْ العَّْقػػِدي َْ اْخِعصػػاُر الَحػػِديِث  أ َجْمػػُع الػػرَّاَِي َبػػْيَف َحػػِديثَْيف  أ
 . ََغْيُر ذِلَؾ ِمَف األْسبابِ 

                                                           
 .يح البخاري  الحديث األَؿصح 1

 .5474صحيح البخاري  َعاب النَاح  باب مف هاجر  رقـ  2
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 الِوْحَدُة السَّاِدَسةُ 
 

واياتِ   اْخِتالُف الرِّ
 

 .زيادة الثقة .1

 .المزيد في متصل األسانيد .2

 .المدرج .3

 .والمحفوظالشاذ  .4

 .المنكر والمعروف .5

 .المضطرب .6

 .المقموب .7

 .المصحف .8

 .المعل .9
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ُُ  أِلفَّ االْخِعبلَؼ  ْحَد َـِ الَمْعِف ََ ََلْيَسْت ِمْف ُعُل   ُُ ْحَد َـِ السََّنِد ََ ْحَدُة َلْيَسْت ِمْف ُعُل َِ ُِ ال هِذ
َََُف فِ  َُِف أْف َي َُيْم َََُف ِفي السََّنِد   َُِف أْف َي َاياِت ُيْم َاياِت ِفي الرِّ اَِلْخِعبلِؼ الرِّ ي الَمْعِف  

ََاِة ِمػْف ِخػبلِؿ هػِذُِ االْخِعبلفػاِت  َفمػا ِهػَي هػِذُِ  َعَشػُؼ أْخطػاُء الػر  َْ ِثيرًا مػا ُع ََ ِبيَرٌة َف ََ َيٌة  أَهمِّ
ََاياِت؟  .االْخِعبلفات ِفي الرِّ

 
 ِزياَدُة الثَِّقةِ  .1

 :َتْعِريُفيا

ُُ َغْيُرُُ ِمَف الثِّقاتِ : ثَِّقِة ِهيَ ِزياَدُة ال ُُ الثَِّقُة ِمَف األْلظاِظ َعَلى ماَرََا  .ما َيِزيُد

 

 الَمِزْيدُ 

 الُمْدَرجُ 

الشَّاذ  
اَظُ ظُ حْ َالمَ 

ََُر  لُمْن
ؼُ عْ َالمَ   َر

ََُر  الُمْن
ؼ  َالمعَر

 بُ رِ طَ ضْ المُ 

 الَمْقُلَبُ 

 

 ؼُ حَّ صَ المُ 

 الُمَعؿ  

زياَدُة  ِِ
 الثَِّقةِ 

اخعبلؼ 
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 :ُحْكُميا

َِػفَّ  َل ََلٌة   ِعيُؼ َمْقُب ُُ الضَّ َِزياَدُة الثَِّقِة َعَلى ماَرََا ِعيِؼ ال ِقيَمَة َلها   َمْعُلَـٌ أفَّ ِزياَدَة الضَّ
ََِلَة ِفي ِزياَدِة الثِّقَ  ـْ ِفػي الُمْش َاء َاَف ذِلػَؾ ِفػي السَّػَنِد أ ُُ َغْيُرُُ ِمَف الثِّقاِت  َس ِة َعَلى ما َرََا

ـْ ُعَرد ؟ ياَدُة أ ُِ الزِّ  الَمْعِف  َفَهْؿ عُْقَبُؿ هِذ

َاُب َعْف هذا الس ؤاِؿ َيْأِعي َبْعَد َعْقِسيـِ ِزياَدِة الثَِّقِة  َفِهَي ِقْسماف  :َالَج
 

لُ   َدُة الثَِّقِة ِفي السََّندِ ِزيا: الِقْسُم األوَّ

ْصػُؿ َغْيػِر الُمعَِّصػِؿ  أمَّػا  ََ قُػَِؼ  ََ َْ ََدُة ُهنا ِهَي َرْفػُع الَحػِديِث الَم ياَدُة الَمْقُص َالزِّ
ٍَ ِفػػػي السَّػػػَنِد الُمعَِّصػػػِؿ فَ  ػػػفَّ ِزيػػػاَدُة را َِ ََل َُُ هػػػي ِزيػػػاَدٌة فػػػي السَّػػػَنِد َحِقْيقَػػػًة    الُمَحػػػدِِّثيَف َأْفػػػػَرُد

َعٍ  ُض َْ  .الَمِزيُد ِفي ُمعَِّصِؿ األساِنيِد ََسَيْأِعي إْف شاَء اللُ : اْسُمهُ  خاصا  ِبَم
 

ياَدةِ   :ُحْكُم الزِّ

ـِ ِزياَدِة الثَِّقةِ  َْ  :َعَعدََّدْت آراُء الُعَلماِء ِفي ُح

ـْ َمْف َقِبَلُه ُمْطَلقاً  -  .َفِمْنُه

ـْ َمْف َردَّها ُمْطَلقاً  -  .َِمْنُه

ِعهاَالرَّاِجُح أنَّها عُْقَبؿُ  -  .  إالَّ إذا َدلَّْت الَقراِئُف َعَلى َعَدـِ ِصحَّ

يَ  َِ َذِلػػَؾ أِلفَّ را َلَػػٌة   يػػاَدُة ال َعْعنِػػي داِئمػػًا ُمخاَلظَػػُة الثِّقَػػِة ِلَغْيػػِرُِ  َفِهػػَي غاِلبػػًا َمْقُب َالزِّ هػػا ِثقَػػٌة  
ََاَيعاف ْت الرِّ  .َفُربَّما َصحَّ
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 :أْمِثَمُتيا

قُػػَِؼ َحػػ َْ ـَ " ِديُث ِمثػػاُؿ َرْفػػع الَم َْ ـْ َيْعػػِدْؿ َبْيَنُهَمػػا َجػػاَء َيػػػ ػػػاَف ِعْنػػَد الرَُّجػػِؿ اْمَرَأعَػػاِف َفلَػػػ ََ ِإَذا 
ِشػػق ُه َسػػاِقطٌ  ػػاـٍ  " اْلِقَياَمػػِة ََ ًَعػػا ِإالَّ ِمػػْف َحػػِديِث َهمَّ ػػاَف ُيقَػػاُؿ ََاَل َنْعػػِرُؼ َهػػَذا اْلَحػػِديَث َمْرُف ََ  

 .1 َََهمَّاـٌ ِثَقٌة َحاِفظٌ 

َعَ  َفهذا الَحِديثُ   َح العِّْرِمِذي  الَمْرُف ََقْد َرجَّ َفًا   ُق َْ ََم َعًا   .ُرََِي َمْرُف

ْصؿِ  ُِ  َِمثاُؿ ََ َعْف َأِبي َسَلَمَة ْبِف َعْبِد الػرَّْحَمِف الُمْرَسِؿ ما أْخَرَجُه العِّْرِمِذي  ِبَسَنِد
َسػلَّـَ قػاؿ ...  َعْف َأبِػي ُهَرْيػَرةَ  ـْ َيْبَعػْث َنِبيوػا ََاَل َخِليظَػًة "  النَّبِػي  َصػلَّى اللَّػُه َعَلْيػِه ََ ِإفَّ اللَّػَه لَػ
لَػػُه ِبَطاَنعَػػافِ  َُُ َخَبػػااًل  2 ِإالَّ ََ ِبَطاَنػػٌة اَل عَػػْأُل ػػِر ََ ََ ُُ َعػػْف اْلُمْن َعْنهَػػا  3 ِبَطاَنػػٌة عَػػْأُمُرُُ بِػػاْلَمْعُرَِؼ ََ

ِقيَ  َِء َفَقْد َُ َمْف ُيََؽ ِبَطاَنَة الس  ََ  " 

ُُ العِّ  َـّ َرََا َعْف َأِبي َسَلَمَة ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف َأفَّ َرُسََؿ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ْرِمِذي  ُث
َسلَّـَ  َُْر ِفيِه َعْف َأِبي ُهَرْيَرةَ .. ََ ـْ َيْذ َل ََ. 

َالثَّاِنَيُة ُمْرَسَلٌة  فَػأُبَ َسػَلَمَة عػاِبِعي   ََلى ُمعَِّصَلٌة   ََاَيُة األ ػ فالرِّ َح العِّْرِمػِذي  َقَػْد َرجَّ
ََلى  ََاَيَة اأُل  .4الُمعَِّصَلِة الرِّ

 

 ِزياَدُة الثَِّقِة ِفي الَمْتنِ : الِقْسُم الثَّاِني

ـْ َيْرَِها َغْيُرُُ  َْ ُجْمَلًة َل ِلَمًة أ ََ ياَدُة  ُِ الزِّ ََُُف هِذ  .ََع

 

                                                           
َية بيف الضرائر  رقـ  1  .1141جامع العرمذي  َعاب النَاح  باب ما جاء في العس
َععاف مف المسعشاريف 2  .مجم

 .ال عقصر في حثه على الظساد 3

َالعرجيح في جامع العرمذي  َعػاب ا 4 َايعيف  لزهػد  بػاب مػا جػاء فػي معيشػة أصػحاب النبػي انظر الر
 .2369  رقـ صلى الل عليه َسلـ
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 :ُحْكُميا

يادَ  ُِ الزِّ ـِ هِذ َْ  :ةِ ََقْد َعَعدََّدْت آراُء الُعَلماِء ِفي ُح

ـْ ُمْطَلقاً  -  .َفَقِبَلها َبْعُضُه

ـْ ُمْطَلقاً  -  .َردَّها َبْعُضُه

ـُ إلَػى  - يػاَدَة ِفػي الَمػْعِف َعْنَقِسػ ََ أفَّ الزِّ َُهػ ـُ الَّػِذي َقسَّػَمُه اْبػُف الصػبلِح  الرَّاِجُح ِفيهػا العَّْقِسػي
 :َثبلَثِة أَقساـٍ ِهيَ 

 

ياَدُة الَِّعي ُعخ - أ ََما َسَيْأِعي ِفي الَحِديِث الشَّاذِّ الزِّ ََدٌة   َِهَي َمْرُد ُُ الثِّقاُت    .اِلُؼ ما َرََا

ياَدُة الَِّعي ال ُعخاِلؼُ  - ب ََلةٌ  1الزِّ ياَدِة َغْيِر الُمخاِلَظِة َمْقُب ـُ الزِّ َْ َُح ُُ الثِّقاُت    .ما َرََا

ََُُف ِبَعْقِييٍد ُمطْ  - ت ََع ياَدُة الُمخاِلَظُة ِمْف ََْجه   َِمثاُلهػا َحػِديُث الزِّ َْ َعْخِصػيٍص عػاـا   َلٍؽ  أ
ـْ ُيْعَطهُػػفَّ َأَحػػٌد ِمػػْف اأْلَْنِبَيػػاِء َقْبِلػػي ُنِصػػْرُت ِبالر ْعػػِب َمِسػػيَرَة َشػػْهٍر "  ُأْعِطيػػُت َخْمًسػػا لَػػ

ًَرا َطُه ُجِعَلْت ِلي اأْلَْرُض َمْسِجًدا ََ ََ  " ...2. 

ِلَمة بِ َماِلٍؾ اأْلَْشَجِعيِّ  ََقْد َعَظرََّد أُبَ ََ ُجِعَلْت " ِزياَدِة  ًَرا ُعْرَبُعَهاََ  . " َلَنا َطُه

                                                           
ِلنا 1 َْ َْ : َهذا أْشَمُؿ ِمْف َق َََُف ُمخاِلَظًة  أ ا أْف َع ياَدَة إمَّ ُُ الثِّقاُت  أِلفَّ الزِّ ََاِفَقًة ِلما َرََا َََُف ُم أْف َع

ََاِفَقٍة  ََغْيَر ُم َْ َغْيَر ُمخاِلَظٍة  ََاِفَقًة  أ  ُم

 .438صحيح البخاري  َعاب الصبلة  رقـ الحديث  2

 أقساـ الزيادة

َجه  مخالظة غير مخالظة مخالظة مف 
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ْجػٍه  َُمخاِلظَػٌة ِمػْف ََ ياَدُة َغْيُر ُمخاِلَظٍة ِمْف ََْجه  أِلفَّ الع راَب ِمَف األْرِض   ُِ الزِّ َفهِذ
 .آَخر أِلفَّ ِمَف األْرِض ما َلْيَس ِبُعراٍب َالِحجاَرةِ 

يػػاَدُة َقِبَلهػػا ماِلػػ ُِ الزِّ ـْ َهػػِذ َِلػػذِلَؾ لَػػ ـْ ُجػػْزٌء ِمػػَف الَحػػِديِث   َالشَّػػاِفِعي   َفِهػػَي ِعْنػػَدُه ٌؾ 
 ََ ػا ُهػ ـَ ِبَغْيِر الع ػراِب ِممَّ ـْ َيْقَبْلها أُبَ َحِنيَظَة َفأجاَز العََّيم  ََل ـَ ِبَغْيِر الع راِب   َا العََّيم   ِمػْف ُيِجيُز

ُِ المَ  ََلَعؿَّ الرَّاِجَح ِفي هِذ ـُ َعدِّ ِجْنِس األْرِض   ََعَد ْسأَلِة ُقُبَُؿ ِزياَدِة الثَِّقِة ِمْف هذا الِقْسـِ  
َْعًا ِمَف الُمخاَلَظةِ  َْ العَّْقِييِد َن  .العَّْخِصيِص أ

 

 الَمِزيُد ِفي ُمتَِّصِل األساِنيدِ  .2

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ ٍَ ِفي السََّنِد الُمعَِّصؿِ : الَمِزيُد ِفي ُمعَِّصِؿ األساِنيِد ُه  .ِزياَدُة را

ػػا إْف َػػاَف السَّػػَنُد َغْيػػَر ُمعَِّصػػٍؿ  ػػََف السَّػػَنُد الَّػػِذي لَػػْيَس ِفيػػِه ِزيػػاَدٌة ُمعَِّصػػبًل  أمَّ َُ فَػػبل ُبػػدَّ أْف َي
َْ الُمْرَسؿِ  ْصُؿ الُمْنَقِطِع أ ََ ََ ََ الَمِزيَد  َبْؿ ُه ِصَؿ َفَلْيَس ُه َُ َصػَلُه ِثقَػًة َف   َفِإْف َػاَف الػذي ََ

ََ ِزَياَدُة الثَِّقةِ   .َفُه

َُػََف الػرَّاَِي قَػْد َرََى الَحػِديَث َعػْف الػرَّاَِي الزَّائِػِد ِفػي  َِػُف أْف َي ُِ الحالَػِة ُيْم َِفي هِذ
َأْصػػَبَح ُيَحػػدُِّث  َـّ َلِقػػَي َشػػْيَخ الػػرَّاَِي الزَّائِػػِد َفَسػػِمَعُه ِمْنػػُه   ََحػػدََّث ِبالَحػػِديِث َعْنػػُه  ثُػػ السَّػػَنِد  

ػػؿ  ِمْنُهمػػا  َعْنػػُه ُمباَشػػَرًة  َفصػػاَرْت ِعْنػػدَ  َالثَّاِنَيػػُة عاِلَيػػٌة  ََُ َلَػػى ناِزلَػػٌة   الػػرَّاَِي ِرََاَيعػػاِف اأُل
 .َصِحيحٌ 

ُح َأَحػُد االْحِعَمػاَلْيِف بِػالنََّظِر فػي  َُيػَرجَّ َِْي قد َأْخَطَأ في ذلػَؾ   َََُف الرَّا َُِف َأْف َي ُيْم ََ
 .الَقَراِئفِ 

 

 
 : ِمثاُلوُ 
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َُنَس َحػدَّثََنا َعْبػُد اللَّػِه ْبػُف َأبِػي ِزَيػاٍد َحػدَّثََنا َزْيػُد ْبػُف ُحَبػاٍب َعػْف : ما أْخَرَجُه العِّْرِمِذي  قػاؿَ  ُيػ
َعْف َأِبي ُمََسى َقاَؿ َقاَؿ َرُسَُؿ اللَِّه َصلَّى  ْبِف َأِبي ِإْسَحَؽ َعْف َأِبي ِإْسَحَؽ َعْف َأِبي ُبْرَدةَ 

لِ  ََ ََاَح ِإالَّ ِب َسلَّـَ اَل ِن   .1 يا اللَُّه َعَلْيِه ََ

َـّ قػاَؿ العِّْرِمػِذي   َرََى َأُبػَ ُعَبْيػَدَة اْلَحػدَّاُد : ُث َُنَس ْبػِف َأبِػي ِإْسػَحَؽ َعػْف َأبِػي ََ َعػْف ُيػ
ُُ  ُبػػْرَدةَ  ََ َسػػلَّـَ َنْحػػ َُْر ِفيػػِه َعػػْف َأبِػػي َعػػْف َأبِػػي ُمََسػػى َعػػْف النَّبِػػيِّ َصػػلَّى اللَّػػُه َعَلْيػػِه ََ ـْ َيػػْذ لَػػ ََ

 .2ِإْسَحَؽ 

َا  َََرهػا ِفػي فالرِّ َحهػا العِّْرِمػِذي  ِلقَػراِئَف َذ َقَػْد َرجَّ ََلى ِفيها ِزياَدُة أبِػي إْسػحاؽ   َيُة اأُل
 .جاِمِعهِ 

 

 الَحِديُث الُمْدَرجُ    .3

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ  .3 هُ نْ مِ  هُ أنَّ  ماً َهِ   مُ هُ نْ مِ  َس يْ َلَ  يثِ دِ ي الحَ فِ  ؿَ خِ دْ ما أُ  :الَحِديُث الُمْدَرُج ُه

 :الَحِديِث الُمْدَرجِ ِفي  طُ رَ عَ شْ يُ فَ 

 .يثِ دِ الحَ  فَ مِ  تْ سَ يْ لَ  ةُ يادَ الزِّ  َفَ َُ عَ  أفْ  -

 .يثِ دِ الحَ  فَ مِ  ةَ يادَ الزِّ  أفَّ بِ  ـُ َهِ عُ  هُ عُ ايَ ََ رِ  َفَ َُ عَ  أفْ  -

 
 :أْقساُم الُمْدَرجِ 

                                                           
َلي  رقـ  1  .1141جامع العرمذي  َعاب النَاح  باب ال نَاح إال ب
 .1142المرجع السابؽ  رقـ  2
َعبلقعه بمباحث المصطلح األخرى " انظر في هذا بحث  3 َفي  . د" المدرج  َحميػد قػ شرؼ القضػاة 

 .ـ2443مجلة أبحاث اليرمَؾ  جامعة اليرمَؾ  سنة 
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 :ِقْسماف جُ رَ دْ المُ 

  َِمثالُػػهُ دِ نَ السَّػػُمػػْدَرٌج ِفػػي ََ إْدخػػاُؿ َسػػَنٍد ِفػػي آَخػػر   َُهػػ    : ُُ ُِ مػػا َرََا َد ِبَسػػَنِد َُ َعػػْف أُبػػَ دا
رِ  َعْف َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْف النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َعاِصـِ ْبِف َضْمَرَة ََاْلَحاِرِث اأْلَْعََ

َسلَّـَ َقاؿَ  ُؿ َفِظيهَػا َخْمَسػُة َدرَ  "ََ َْ اَنْت َلَؾ ِماَئَعا ِدْرَهـٍ َََحاَؿ َعَلْيَها اْلَح ََ ـَ َفِإَذا  َفَمػا َزاَد ... اِهػ
َْ َرَفَعػُه ِإلَػى النَّبِػيِّ َصػلَّى اللَّػُه " َفِبِحَساِب َذِلَؾ  َقاَؿ َفبَل َأْدِري َأَعِلػي  َيقُػَُؿ َفِبِحَسػاِب َذِلػَؾ َأ

َسلَّـَ  َعَلْيِه ََ
1. 

ََ َصُدٌَؽ  –َفَقْد َرََى عاِصـٌ  ُُ الحاِرُث  –َُه ََرََا َفًا   ُق َْ ََ مُ  –الَحِديَث َم عََّهـٌ َُه
ػػػػِذِب  ََ َعػػػػًا  فَػػػػأْدَرَج الػػػػرَّاَِي  –ِبال ََ َجِريػػػػُر ْبػػػػُف حػػػػاِزـٍ  –َمْرُف ََجَعػػػػَؿ  –َُهػػػػ السَّػػػػَنَدْيف َمعػػػػًا  

َعًا ِمْف ِرََاَيِعِهما  .الَحِديَث َمْرُف

ََِرتْ  ِثيٌر ِمَف األْمِثَلِة الَِّعي ُذ َـِ الَحديثِ  َََ َُُعِب ُعُل  ِفي ُمْدَرِج السََّنِد إنَّما ِهيَ  في 
 .2ِفي الَحِقيَقِة ِمْف ُمْدَرِج الَمْعِف 

  ُاألْغلَػػب ََ َُهػػ ََ   ََ َُمػػْدَرٌج ِفػػي الَمػػْعِف   ََبلمػػًا ِفػػي َمػػْعِف الَحػػِديِث : ُهػػ أْف ُيػػْدِخَؿ الػػرَّاَِي 
َِهمًا أنَُّه ِمَف الَحِديثِ   .َلْيَس ِمْنُه  ُم

َسِط الَمعْ  َْ ِفي ََ ِؿ الَمْعِف  أ ََّ َْ ِفػي آِخػِر َُربَّما َاَف اإلْدراُج ِفي أ ََ َقِليػٌؿ  أ َُهػ ِف  
ََ الغاِلبُ  َُه  .الَمْعِف  

ـٌ ِبَسػَنِدُِ : َِمْف أْمِثَلِة الُمْدَرِج ِفي الَمػْعفِ  ... َعْبػِد اللَّػِه ْبػِف َعْمػٍرَ قَػاَؿ َعػْف  مػا أْخَرَجػُه ُمْسػِل
ْيٌؿ ِلؤْلَْعَقاِب  َسلَّـَ ََ َءَ ِمْف النَّاِر َفَقاَؿ َرُسَُؿ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ ُض َُ َا اْل  .3 َأْسِبُغ

َرَد أساِنيَد الَحِديثِ  َْ ـٌ َبْعَد أْف أ َلْيَس ِفي َحِديِث ُشْعَبَة : قاَؿ ُمْسِل َءَ ََ ُض َُ َا اْل  .َأْسِبُغ

                                                           
اة السائمة  رقـ  1 اة  باب في َز َد  َعاب الَز  .1572سنف أبي دا
  الطبعة الثالثة  مطبعة محمد صبيح  القػاهرة  76انظر الباعث الحثيث  للشيخ أحمد شاَر  ص  2

 .مصر
 .241جَب غسؿ الرجليف  رقـ َ صحيح مسلـ  َعاب الطهارة  باب  3
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ََء  –ََقْد جاَءْت ُجْمَلُة  ُض َُ َا ال ََبلـِ أبِػي ُهَرْيػَرَة  –أْسَبُغ ََغْيِرُِ ِمْف  ِعْنَد الُبخاِريِّ 
َلَ  ََذاَمْظُص َءَ َسػِمْعُت : ًة َعْف َبِقيَِّة الَحِديِث ه ُضػ َُ َا اْل فَػِإفَّ َأَبػا اْلَقاِسػـِ  َأَبػا ُهَرْيػَرَة قَػاَؿ َأْسػِبُغ

ْيٌؿ ِلؤْلَْعَقاِب ِمْف النَّارِ  َسلَّـَ َقاَؿ ََ  .1 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ
 

 :ةِ قَ الثِّ  ةِ يادَ وزِ  جِ رَ دْ المُ  نَ يْ بَ الَفْرُق 

ؿَ  َقْد َيْلَعِبُس  َْ َُِف الَق َِللعَّْظِريِؽ َبْيَنُهما ُيْم  :ُمْدَرُج الَمْعِف ِبِزياَدِة الثَِّقِة  

ِعيؼِ  - َالضَّ ََُُف ِمَف الثَِّقِة  ََُُف إالَّ ِمْف ِثَقٍة  َبْيَنما الُمْدَرُج َي  .ِزياَدُة الثَِّقِة ال َع

 هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػ يِّ بِػالنَّ  ؿِ َْ قَػ فْ ِمػَلْيَسػْت ا هأنَّ  تْ بُ ثْ يَ  ـْ لَ  ةٌ يادَ زِ  –ِفي الَمْعِف  – ةِ قَ الثِّ  ةُ يادَ زِ  -
 .َعِ فُ رْ المَ  فَ مِ  تْ سَ يْ ها لَ أنَّ  فِ رائِ َالقَ  ةِ لَّ األدِ بِ  فَ يَّ بَ عَ  ةٌ يادَ زِ  جُ رَ دْ ما المُ نَ يْ   بَ  ـَ لَّ سَ ََ 

 

فػي  جِ رَ دْ المُ  َبيفَ  يدِ سانِ األَ  ؿِ صِ عَّ في مُ  دِ يْ زِ المَ  َبيفَ  دِ نَ في السَّ  ةِ قَ الثِّ  ةِ يادَ زِ  بيفَ  ةُ بلقَ ا العَ َأمَّ 
 :ليي َما يَ فهِ  دِ نَ السَّ 

 
 :في الَمْتنِ  أْسباُب اإلْدراجِ 

                                                           
َء  باب غسؿ األ 1  .165عقاب  رقـ صحيح البخاري  َعاب الَض

 الزيادة

 المزيد المدرج
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 :ِعدَُّة أْسباٍب أَهم ها في الَمْعفِ  ِلئلْدراجِ 

ػاَف َيْخلُػَ ِبَغػاِر ِحػَراٍء َفَيعَ " .. َشْرُح َلْظٍظ َغِريٍب ِفي الَحِديِث  ِمْثػُؿ َحػِديث  - ََ َحنَّػُث ِفيػِه ََ
ََ العََّعب دُ  ََاِت اْلَعَدِد  ََُه اللََّياِلَي َذ

1. 

َْ مػا شػاَؿ ذِلػَؾ  ِمْثػُؿ َحػِديِث  - َْ َعْقِييػٍد أ ػـٍ َشػْرِعيا أ َْ " العَّْعِليُؽ َعَلى الَحِديِث  ِبَبيػاِف ُح
مًا  َْ ِه أْرَبِعيَف َي ـْ ُيْجَمُع ِفي َبْطِف ُأمِّ َُ  .2..  ُنْطَظةً إفَّ أَحَد

لِ  ََ َِيَّ أضػػاَفها  َعْظِسػيرًا ِمْنػػُه  َمػُة ُنْطظَػةٍ َف ََ ػػفَّ الّنػ َِ َل ٌَد ِفػي أيَّػػِة ِرََاَيػٍة ِلْلَحػِديِث   لَػػْيَس َلهػا َُُجػػ
ََايػاِت  ـ  الرِّ َِهػَي أعَػ َلْيَؾ َمَثبًل ِرََاَيُة اإلماـِ ُمْسِلـٍ  َا  ًَا   َْ َسْه ـْ ُيْجَمػُع " ِلْلَحِديِث  أ َُ ِإفَّ َأَحػَد

ًمػاَخْلُقُه ِفي َبطْ  َْ ِه َأْرَبِعػيَف َي َُػَُف   ِف ُأمِّ َـّ َي َُػَُف   َعَلقَػًة ِمْثػَؿ َذِلػؾَ  ِفػي َذِلػؾَ ثُػ َـّ َي  ِفػي َذِلػؾَ ثُػ
 .3.. ُمْضَغًة ِمْثَؿ َذِلَؾ 

ِثيػػرًا  فَػػإفَّ إضػػاَفَعها عَُبػػيُِّف أفَّ الَجنِػػيَف  ََ ِلَمػػُة الُمْدَرَجػػُة الَمْعَنػػى  ََ ُِ ال َقَػػْد َغيَّػػَرْت هػػِذ
ََُُف ِفي  َُػَُف ِفػي األْرَبِعػيَف َي ََلى ُنْطَظًة  َبْيَنما عَُبيُِّف ِرََاَيُة ُمْسػِلـٍ أفَّ الَجنِػيَف َي األْرَبِعيَف اأُل

َُمْضَغًة  ِبَدالَلِة  ََعَلَقًة  ََلى ُنْطَظًة   .4أْي ِفي ذِلَؾ األْرَبِعيف " ِفي ذِلَؾ " اأُل

َء الحظظ - َهـ َس  .ال

 
 :َكْيَف ُيْعَرُف الُمْدَرجُ 

                                                           
َحي  رقـ  1  .4صحيح البخاري  َعاب بدء ال
َية  الحديث الرابع 2  .األربعيف النَ
 .2643صحيح مسلـ  َعاب القدر  باب َيظية خلؽ اِدمي  رقـ  3
َع انظػػر َعػػاب  4 َمػػات حػػَؿ هػػذا المَضػػ َح فػػي الجنػػيف " لمزيػػد مػػف المعل َر " معػػى عػػنظخ الػػر للػػدَع

ال شػػػػرؼ القضػػػػاة  دار الظرقػػػػاف   َيػػػػة أ َقػػػػد عَصػػػػلت فيػػػػه مػػػػف خػػػػبلؿ األحاديػػػػث النب عمػػػػاف  األردف  
َالعلقػػة  َبخاصػػة أحاديػػث حذيظػػة بػػف َأسػػيد  ثػػـ مػػف خػػبلؿ الطػػب الحػػديث ثانيػػا إلػػى أف مرحلػػة النطظػػة 
َح فػي الجنػيف يَػَف بعػد األربعػيف  َنظػخ الػر ؿ الملؾ  َأف نَز َما   َالمضغة ععـ َلها في أَؿ أربعيف ي

َلى  .األ
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 :ُؼ الُمْدَرُج ِبُطُرٍؽ ُمَعَعدَِّدٍة أَهم هاُيْعرَ 

َ ََف ِفػي َبْعػػِض الِعبػاراِت َفَيْسػػأُلََف َعْنهػػا َبَيػاُف الُمػػْدِرِج  - َف َيُشػػ ِثيػرًا مػػا َػاَف الُمَحػػدِّثَُ ََ   َف
ـْ أفَّ َفيُ الرَّاَِي   ََلْيَس ِمَف الَحِديثِ  َبيُِّف َلُه ََبلِمِه   .هذا ِمْف 

َُد ِرََاياٍت عَ  - ُر ََبلـِ الُمْدَرِج ِفيِه  ِمْثُؿ َحِديِث أِبي ُهَرْيَرَة السَّاِبؽِ ْظصِ َُ  .ُؿ الَحِديَث َعْف ال

َِر ذِلَؾ ِمَف النَِّبيِّ  - َِمثػاُؿ ذِلػَؾ َحػِديُث أبِػي ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ اْسِعحاَلُة ُصُد ُهَرْيػَرَة   
ـَ ِلْلَعْبػػػِد اْلَمْملُػػػَؾِ َرِضػػػَي اللَّػػػُه َعْنػػػُه قَػػػاَؿ َرُسػػػَُؿ اللَّػػػِه َصػػػلَّى اللَّػػػ َسػػػلَّ ػػػاِلِح  ُه َعَلْيػػػِه ََ الصَّ

ػػي أَلَْحَبْبػػُت َأْف   َأْجػػَرافِ  بِػػر  ُأمِّ ََ  َ َْاَل اْلِجهَػػاُد ِفػػي َسػػِبيِؿ اللَّػػِه ََاْلَحػػ ُِ لَػػ ََالَّػػِذي َنْظِسػػي ِبَيػػِد
 .1 َأُمََت َََأَنا َمْمُلَؾٌ 

َُرُُ ِمَف النَِّبيِّ  َُِف ُصُد َُْف َعَلى َقْيػِد الَحيػاِة ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َفهذا ال ُيْم ـْ َع   أِلفَّ ُأمَُّه َل
أنَّػػػهُ  ََ َالػػػرِّؽ  ال َيْجَعِمعػػػاف  َف ََُّة  ػػػُف ِلَنبِػػػيا أْف َيَعَمنَّػػػى الػػػرِّؽَّ فػػػالن ُب َِ أَِلنَّػػػُه ال ُيْم ْيػػػَؼ َيَبر هػػػا   ََ  َف

ََّةِ   .َيَعَمنَّى َزََاَؿ ِنْعَمِة الن ُب

ََذا ََقْد جا  ََاياِت ه َْال " َءْت َبْعُض الرِّ ُِ َل  ..َالَِّذي َنْظُس أِبي ُهَرْيَرَة ِبَيِد
 

 :ُحْكُم اإلْدراجِ 

ََ َغْيُر ضاِبطٍ  ُثَر ِمَف الرَّاَِي َفُه ََ َِنَُّه إْف  ـَ ِفيِه  ل ًَا ال إْث  .اإلْدراُج َسْه

ََمػْف َفَعلَػُه َسػَقَطْت أمَّا اإلْدراُج َعْمدًا ِبَقْصِد إْدخاِؿ َشْيٍء ِفي الَحػِديِث  ََ َحػراـٌ   َِيِّ َفهُػ النََّبػ
 .َعداَلُعهُ 

َُػَُف  ََي ُُ َشػْيئًا   َْ َمْعنػا َهذا ال ُيَغيُِّر ِمَف الَحػِديِث أ ََ جاِئٌز   ِلَمٍة َفُه ََ َأمَّا ما َاَف ِلَعْظِسيِر 
 .ُمَعَميِّزًا عاَدًة َعْف الَحِديثِ 

 

                                                           
 .2548ري  َعاب الععؽ  باب العبد إذا أحسف  رقـ صحيح البخا 1
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 :ُحْكُم الَحِديِث الُمْدَرجِ 

َبًا إلَػى النَّبِػيِّ  ال َشؾَّ أفَّ  ََبلـَ الُمػْدَرَج ال ُيَعػد  َنّصػًا َشػْرِعّيًا َمْنُسػ   ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػال
َقَع ِفيِه اإلْدراُج؟ ـُ الَحِديِث الَِّذي ََ َْ َِْف ما ُح  َل

 :ِلْلَحِديِث الُمْدَرِج حاَلعاف

ػػإِ  - ػػ زَ يَّػػمَ عَ يَ  ا أفْ مَّ ََ عليػػه  صػػلى اللُ  النبػػيِّ  َػػبلـُ  ذُ َخػػؤْ   فهنػػا يُ عػػف الحػػديثِ  جُ رَ دْ الُمػػ بلـُ ال
ال يُ َؿِ بُ قْ المَ  الحديثِ  َطُ رُ شُ  هِ يْ فِ  تْ رَ فَّ ََ عَ  فْ إِ  ـَ َسلَّ   .اً يَّ عِ رْ ا شَ صَّ ي نَ اقِ البَ  د  عَ   

مَّ  - ََ  زَ يَّ مَ عَ ال يَ  فْ ا أَ َا   .َداً دُ رْ مَ  هُ ل  َُ  الحديثُ  ََفُ نا يَ هُ   فَ عف الحديثِ  جُ رَ دْ المُ  بلـُ ال

 

 :جِ رَ دْ المُ  الحديثِ  رُ صادِ مَ 

 .يِّ بلنِ قَ سْ العَ  رٍ جَ حَ  البفِ  جِ رَ دْ المُ  بِ يْ عِ رْ عَ بِ  َِ هَ نْ المَ  ريبُ قْ عَ : عابَِ  ـِ لْ هذا العِ  رِ ادِ صَ مَ  ؿُ ضَ فْ أَ 
 

 الَحِديُث الشَّاذ  والَحِديُث الَمْحُفوظُ  .4

 :َتْعِريُفُيما

 ََ يِه الثَِّقةُ : الَحِديُث الشَّاذ  ُه َثُؽ ِمْنُه  الَحِديُث الَِّذي َيْرَِ َْ ََ أ ُمخاِلظًا َمْف ُه
1. 

 ََ َثُؽ ُمخاِلظًا الثََّقةَ : الَحِديُث الَمْحُظَُظ ُه يِه األَْ  .الَحِديُث الَِّذي َيْرَِ

اِبُط  ََ الَعْدُؿ الضَّ ََما َعِلْمنا ُه َالثَِّقُة 
َثر2 َْ َْ أ ََُُف ََاِحدًا أ َثُؽ َقْد َي َاألَْ   . 

                                                           
ف بأنه 1 َآخَر َقد عرفه الحاَـ  َي: هذا هَ الراجح في ععريؼ الشاذ   أي . الحديث الذي عظرد به الرا

َالػػراجح مػػا  َهػػذا اصػػطبلح خػػاص مػػنهـ  ينبغػػي أف يراعػػى فػػي فهػػـ َبلمهػػـ   هػػَ الغريػػب المطلػػؽ  
 .ذَرناُ

ال إال إذا َػاف عػػدال : َؿَلػذلؾ ال حاجػة فػػي الععريػؼ لقػ 2 َي ال يَػػَف مقبػ َاُ المقبػَؿ  ألف الػرا مػػا ر
َهَ الثقة  .ضابطا  
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ََُُف ِفي ال َُذ َقْد َي ََُُف ِفي الَمْعفِ َالش ُذ ََقْد َي  .سََّنِد 
 

  :أْمِثَمُتُيما

  َِذ ِفي السََّنِد ٍَ َعْف اْبِف ِشَهابٍ  اْبفِ َحِديُث ِمثاُؿ الش ُذ َعْف ُعػْرَََة َعػْف َعاِئَشػَة َأفَّ  ُجَرْي
اَف َيْبَعُث َعَلى النَّاِس َمْف َيْخُرُص  ََ َسلَّـَ  ََمُهـْ َعلَ  1 النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ ػُر َُ ـْ   2 ْيِه

ِثَماَرُهـْ  ََ. 

َسَأْلُت ُمَحمًَّدا: قاَؿ العِّْرِمِذي   ٍَ  -أْي الُبخاِريَّ  – ََ َعْف َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَؿ َحِديُث اْبِف ُجػَرْي
 .3 َغْيُر َمْحُظٍَظ َََحِديُث اْبِف اْلُمَسيَِّب َعْف َععَّاِب ْبِف َأِسيٍد َأْثَبُت َََأَصح  

ََحِديُث اْبِف المُ شَ  ٍَ يْ رَ اْبِف جُ  َفَحِديثُ   .ِب َمْحُظَظٌ يِّ سَ اذ   

  َِِذ ِفػػي الَمػػْعف َـّ َرفَػػَع ِإْصػػَبَعُه َفَرَأْيعُػػُه  "حػػديثُ  َِمثػػاُؿ الش ػػُذ َحلَّػػَؽ َحْلقَػػًة ثُػػ َُهَػػاََ َيػػْدُعَ  ُيَحرِّ
 .4 " ِبَها

ََيْخِظُضػها َبْعػَد َنْصػبِ  َُها أْي َيْرَفُعها  َُػؿِّ فإذا َفِهْمنا ُيَحرِّ ها  فَػإفَّ ذِلػَؾ َيَععػاَرُض َمػَع ِرََاَيػِة 
َاْبػُف  ـْ أُبػَ ُهَرْيػَرَة  ػحاَبِة ِمػْنُه ِبيٍر ِمَف الصَّ ََ َمْف َرََى الَحِديَث  َفَقْد ُرََِي الَحِديُث َعْف َعَدٍد 

َجاِبُر ْبُف سَ  َبْيِر  ََعْبُد الِل ْبُف الز  ـْ لَػـْ رَ مُ ُعَمَر  ِلَمػةَ  َة  ََُؿ  َمْف َرََى َعْنُه ََ َُْر  َُهػا " َيػْذ ُيَحرِّ
ِلَمَة "  ََ َََر  َْ َذ َُها " أ َََر ِعباَرَة " ال ُيَحرِّ َْ َذ  " .َنَصَب ُأْصَبَعُه " أ

ِلَمُة  ََ ـْ ُعْرََ  َُها " ََل َائِػِؿ ْبػِف ُحْجػ إالَّ َعْف زائِػَدةَ " ُيَحرِّ ُِ َعػْف  َقَػْد خػاَلَؼ رٍ ِبَسػَنِد   
َاِئؿٍ زاِئَدُة ِفي ذِلَؾ ِبْضَعَة َعشَ  ا الَحِديَث ِبالسََّنِد َنْظِسِه َعْف  َْ يًا َرََ َِ  .َر را

ياَدُة ِزياَدًة شاذَّةً  ُِ الزِّ ََذا َفُعَعد  هِذ  .َه

                                                           
اعها 1  .يقدرها إلخراج َز

 .أشجار العنب 2

اة  باب ما جاء في الخرص  رقـ  3  .644جامع العرمذي  َعاب الَز

 .889سنف النسائي  َعاب العطبيؽ  باب مَضع اليميف مف الشماؿ  رقـ  4
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َا لَػُه " َِمْف أْمِثَلِعِه أْيضًا َحِديُث  ـْ َفاْقػِدُر َُ َا ِلُرْؤَيعِػِه فَػِإْف ُأْغِمػَي َعلَػْي َا ِلُرْؤَيعِػِه َََأْفِطػُر َُم ُص
 .1 َثبَلِثيفَ 

ََاِة ِمػػْف َطِريػػؽِ  ػػؿ  الػػر  َُ َِمػػْف َطِريػػِؽ َعْبػػِد الِل ْبػػِف  سػػاِلـٍ  َفقَػػْد اعَّظَػػَؽ  َعػػْف اْبػػِف ُعَمػػَر  
َا لَػُه " ِدينػاٍر َعػْف اْبػِف ُعَمػَر َعلَػػى ِرََاَيػِة  ِلَمػػِة " فاقػدر ََ ََمػا ِفػي الُبخػػاِريِّ " َثبلثِػيف " ُدََف 

َالنَّ  2َُمْسػػِلـٍ  طَّػػأ  ََ َاْبػػِف َالُم ػػا ِقيػػَؿ ِفيػػهِ سػػاِئيِّ  ـْ ِممَّ ََبْعػػُض أسػػاِنيِدِه َأْحَمػػَد   أَصػػح  : ماَجػػَة 
 .األساِنيدِ 

ػػا ِرََاَيػػُة  َفقَػػْد اْخَعلَػػَؼ ِفيػػِه الػػُرََاُة َعػػْف نػػاِفٍع َعػػْف اْبػػِف ُعَمػػَر  فَػػَرََى "  َثبلثِػػيفَ " َأمَّ
َالحَ  ياَدِة  َفِهَي ِزياَدٌة شاذٌَّة   ُِ الزِّ ـْ الَحِديَث ُدََف هِذ َثُرُه َْ َِنها َمْحُظَظٌ أ  .ِديُث ِبُد

ََبػْيَف الشػاذِّ عَػداُخبًل  فَػإْف َاَنػْت ِزيػاَدُة الثِّقَػُة ُمخاِلظَػًة   َُيبلَحُظ أفَّ َبْيَف ِزياَدِة الثِّقَػِة 
ياَدُة َغْيَر ُمخاِلظَػٍة  َفَلْيَسػْت ِمػَف الشَّػاذِّ  َأمَّا إْف َاَنْت الزِّ ََ ِمَف الشاذِّ   َثُؽ َفُه َْ ََ أ ال ِلَمْف ُه

ـْ  ـْ َيُعػػد ها َبْعُضػػُه َلَػػ ـْ ِمػػَف الشػػاذِّ   ْجػػٍه َفَعػػدَّها َبْعُضػػُه ْف َاَنػػْت ُمخاِلظَػػًة ِمػػْف ََ َا  الَمْحظُػػَِظ  
 .َذِلؾَ 

 

 

 

 :ُحْكُم الشَّاذِّ والَمْحُفوظِ 

َيػػػ َِ ٌَد بِػػػالرَّْغـِ ِمػػػْف أفَّ را ُِ الَحػػػِديُث الشَّػػػاذ  َحػػػِديٌث َمػػػْرُد َالسَّػػػَبُب ِفػػػي َردِّ أنَّػػػُه خػػػاَلَؼ ِه ِثقَػػػٌة  
ـْ َيْضػػبِ  ثَػػَؽ ِمْنػػُه َفَعِلْمنػػا أنَّػػُه لَػػ ََ ْط الَحػػِديَث َبػػْؿ أْخَطػػأ ِفيػػِه  األَْ ػػا الَحػػِديُث الَمْحظُػػَُظ َفهُػػ َأمَّ

 .َحِديٌث َمْقُبَؿٌ 
 

 الَحِديُث الُمْنَكُر والَحِديُث الَمْعُروفُ  .5
                                                           

 .1484  َعاب الصياـ  رقـ صحيح مسلـ 1

َـ  رقـ  2  .1484  َصحيح مسلـ  َعاب الصياـ  رقـ 1944صحيح البخاري  َعاب الص
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 :َتْعِريُفُيما

 ََ ََُر ُه ِعيُؼ ُمخاِلظًا الثَِّقَة الَحِديُث الَِّذي َيرْ : الَحِديُث الُمْن يِه الضَّ َِ1. 

 ََ ِعيؼَ : الَحِديُث الَمْعُرَُؼ ُه يِه الثَِّقُة ُمخاِلظًا الضَّ  .الَحِديُث الَِّذي َيْرَِ

ََُُف ِفي الَمْعفِ  ََقْد َي ََُُف ِفي السََّنِد    .ََُؿ  ِمْنُهما َقْد َي
 

 :ِمثاُلُيما

ََِر  ُُ اْبػُف َأبِػي حػاعِ ِمثاُؿ الُمْن َا ـٍ ِمػف َطريػِؽ ُحَبيِّػب بػِف َحِبيػٍب عػف أبػي ِإسػحاٍؽ عػف ما َر
 صػػلى الل عليػػه َسػػلـالَعْيػػَزاِر بػػِف ُحَرْيػػٍث عػػف ابػػِف عبػػاٍس رضػػي الُل عنهمػػا عػػف النَّبػػيِّ 

ْيَؼ َدَخَؿ الَجنَّةَ : قاؿ ََقَرى الضَّ ـَ  ََّ ََصا ََح َآَعى الزََّاَة  ـَ الصَّبلَة   .َمْف َأَقا

َفػا   هَ منَػر : قاؿ أبَ حاعـ َق َاُ عػف أبػي إسػحاؽ م ألف غيػُر مػف الثقػات ر
ؼ  .2 َهَ المعَر

 

 

 :ُحْكُمُيما

َثا يػػِه َضػػِعيٌؼ   َِ ََّاًل أِلفَّ را ػػُر َضػػِعيٌؼ ِجػػّدًا  أ ََ ػػا ِنيػػًا أِلنَّػػُه خػػاَلَؼ الثِّقَػػَة  الَحػػِديُث الُمْن َأمَّ
ََ َحِديٌث َمْقُبَؿٌ   .الَحِديُث الَمْعُرَُؼ َفُه

 

 بُ الَحِديُث الُمْضَطرِ  .6

 :َتْعِريُفوُ 

                                                           
َقد عرفه بعض المعقدميف بأنه 1 َي: هذا هَ الراجح في ععريؼ المنَر   . الحػديث الػذي عظػرد بػه الػرا

 .ثـ اسعقر االصطبلح عند المعأخريف على ما ذَرنا
 .74نزهة النظر البف حجر 2
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 ََ َايػاٌت مُ : الَحِديُث الُمْضَطِرُب ُه َِػُف َععاِرَضػالَحػِديُث الَّػِذي لَػُه ِر ََِّة  ال ُيْم َيُة القُػ َِ ٌة  ُمَعسػا
ِفيُؽ َبْيَنها  .العََّْ

 :َفبل ُبدَّ ِفي الَحِديِث الُمْضَطِرِب ِمْف أْمَرْيف

َُِف ِفيِه ال - َاياِت اْخِعبلفًا ال ُيْم ِفيُؽ َبْيَنهااْخِعبلُؼ الرِّ َالعََّْ  .َجْمُع 

َُِف العَّْرِجيُح َبْيَنها - ََِّة ِبَحْيُث ال ُيْم ََاياِت ِفي الُق  .َعساَِي الرِّ

ـْ َغْيرَ  ُُ َبْعُضُه اُد َعِجُد ِمثااًل ُمعََّظقًا َعَلْيِه ِفي الُمْضَطِرِب  َفإفَّ ما َيرا  َِلذِلَؾ ال عََ

ِفيػؽِ  َالعََّْ َِِف الَجْمِع  ُُ  ُمْم ََِّة َيػرا يًا ِفػي القُػ َِ ُُ َبْعػُض الُمَحػدِِّثيف ُمَعسػا َمػا َيػرا نػًا   َِ آَخػُرَف ُمْم
 ٍَ ـْ َغْيَر ُمَعسا ُُ َغْيُرُه  .َيرا

 

 :ِمثاُلوُ 

ـْ َحِديُث  ػاِة  ِإفَّ " َِمْف أْمِثَلِعِه ِعْنَد َبْعِضِه ََ ََى الزَّ ِفي اْلَمػاِؿ َحقوػا ِسػ
ََحػِديُث 1 ِفػي  لَػْيَس "   

اةِ اْلَماِؿ َحؽ  ِسََ  ََ  .2 ى الزَّ

ػػػػُف الَجْمػػػػُع َبْيَنُهمػػػػا ِمػػػػْف َحْيػػػػُث  َِ ال ُيْم ََاَيعػػػػاِف ِلْلَحػػػػِديِث َعػػػػْف َصػػػػحاِبيٍَّة ََاِحػػػَدٍة   َفهاعػػػاِف الرِّ
ػػُف ِفػػي َرْأيِػػِه  َِ ـْ ِمػػَف الُمْضػػَطِرِب أِلنَّػػُه ال ُيْم ُُ َبْعُضػػُه َقَػػد َعػػدَّ الَمْعَنػػى  َفُهمػػا ُمَعناِقَضػػعاف  

ػٍة ِرََاَيػػُة العَّػْرِجيُح َبْيَنُهمػػ َِبخاصَّ ََى َسػػَندًا   ػِحيَح أفَّ ِرََاَيػػَة ابػِف ماَجػػَة أْقػ ػػفَّ الصَّ َِ َل ا َسػَندًا  
ـَ َفُهمػا ِثَقعػاف  َِلػذِلِؾ ال ُيَعػد  الَحػِديُث ِمػْف  َعِليا بِف ُمَحمٍَّد َعْف َيْحَيػى ْبػِف آَد َفِهػَي أْرَجػُح  

 .أْمِثَلِة الُمْضَطِربِ 

َُِف أفْ  َََُف ِفي الَمْعفِ  َاالْضِطراُب ُيْم َُِف أْف َي َُيْم َََُف ِفي السََّنِد    .َي
 

                                                           
اة  رقـ  1  .664جامع العرمذي  َعاب الَز
اعه فليس بَنز  رقـ  2 اة  باب ما أدي َز  .1789سنف ابف ماجة  َعاب الَز
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 :ُحْكُم الَحِديِث الُمْضَطِربِ 

 َْ ٍؿ ُمَععػػػاِرٍض ِفػػػي السَّػػػَنِد أ َْ ٌَد أِلفَّ ِرََاَيػػػَة الَحػػػِديِث ِبَشػػػ الَحػػػِديُث الُمْضػػػَطِرُب َحػػػِديٌث َمػػػْرُد
 .الَمْعِف َيُدؿ  َعَلى َعَدـِ َضْبِط الَحِديثِ 

 

 الَمْقُموبُ  الَحِديثُ  .7

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ  .الَحِديُث الَِّذي أْبَدَؿ ِفيِه الرَّاَِي َشْيئًا ِبَغْيرُِِ : الَحِديُث الَمْقُلَُب ُه

ََيْشػَمُؿ إْبػداَؿ  َْ َعْمػدًا   ًَا أ ََيْشػَمُؿ اإلْبػداَؿ َسػْه َْ الَمػْعِف   َهذا َيْشػَمُؿ اإلْبػداَؿ ِفػي السَّػَنِد أ
َْ َسنَ  َْ ُجْمَلٍة أ ِلَمٍة أ َمِلهِ ََ َْ  .ٍد ِبأ

 

 :ُصَوُر الَمْقُموبِ 

ِر الَمْقُلَِب ما َيِلي  : َِمْف ُصََ

َالعَّْأِخيُر  ِمْثُؿ َحِديثِ  - ـُ  ـْ اللَّػُه ِفػي ِظلِّػِه  :العَّْقِدي َرُجػٌؿ َعَصػدََّؽ ِبَصػَدَقٍة ... َسْبَعٌة ُيِظل هُػ ََ
ـَ  َاِضػػػٌح  أِلفَّ إْنظػػػاَؽ . 1 هُ َيِميُنػػػُه َمػػػا عُْنِظػػػُؽ ِشػػػَمالُ َفَأْخَظاَهػػػا َحعَّػػػى اَل َعْعلَػػػ فالَقْلػػػُب ُهنػػػا 

َقَػػػػْد ُرََِي الَحػػػػِديُث ُدََف َقْلػػػػٍب ِعْنػػػػَد الُبخػػػػاِريِّ  ػػػػماِؿ   ػػػػَُف بِػػػػالَيِميِف ال ِبالشِّ َُ  2الُمْسػػػػِلـِ َي
 .ََغْيرُِِ 

َذِلػػَؾ ِمْثػػُؿ َحػػِديثِ  ِعشػػاُفُه   َْ ػػَُف الَقْلػػُب َخِظّيػػًا َيْصػػُعُب ا َُ ـْ فَػػبَل ِإَذا َسػػَجَد َأَحػػ"  َأْحيانػػًا َي َُ ُد
ْلَيَضْع  َما َيْبُرُؾ اْلَبِعيُر ََ ََ َبَعْيهِ َيْبُرْؾ   .3"  َيَدْيِه َقْبَؿ ُرَْ

                                                           
اة  فضؿ إخظاء الصدقة  رقـ  1  .1431صحيح مسلـ  َعاب الَز
 .664صحيح البخاري  َعاب األذاف  باب مف جلس في المسجد ينعظر الصبلة  رقـ  2

َد  َعاب  3 بعيه  رقـ سنف أبي دا  .844الصبلة  باب َيؼ يضع َر
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َايػػاِت َعػػْف أبِػػي ُهَرْيػػَرَة َََائِػػِؿ ْبػػِف حُ  َُع الرِّ ََمػػا عَػػُدؿ  َعَلْيػػِه َمْجُمػػ  رٍ ْجػػَفأْصػػُؿ الَحػػِديِث 
َبَعْيِه َقْبَؿ َيَدْيِه "  َأَنسٍ  ََسْعدٍ  ََاِة " َْلَيَضْع ُرَْ  .1فاْنَقَلَب َعَلى َبْعِض الر 

ٍَ ِبآَخرَ  - َْ َسَنٍد ِبَسَنٍد آَخرَ إْبداُؿ را َعْف َأَنِس  َحاِزـٍ َعْف ثَاِبتٍ  ْبفِ  َجِريرِ   ِمْثُؿ َحِديِث   أ
َسلَّـَ َقاؿَ  بَلُة َفبَل َعقُ "  ْبِف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ َا َحعَّػى ِإَذا ُأِقيَمْت الصَّ َُم

ِني  ػاجٍ  َفَقدْ " َعَرَْ َاؼِ  َسِمَعُه َجِريػٌر ِمػْف َحجَّ ػ ـْ ِعْنػد ثابِػتٍ   الصَّ ُُ   َُهػ ـَ َجِريػٌر فَػَرََا َه فَػ
 .2َعْف ثاِبتٍ 

 

 :أْسباُب الَقْمبِ 

 :ِلْلَقْلِب ِعدَُّة أْسباٍب أَهم ها

َُع الرَّاَِي ِفي الَخَطأ - ُق َُ. 

َْ الطَّ  - ف ِفػي َبْغػدادَ اْمِعحاُف ِحْظػِظ الُمَحػدِِّث أ ََمػا َفَعػَؿ الُمَحػدِّثَُ ِبالُبخػاِريِّ اْمِعحانػًا  اِلػِب  
َا لَػُه أسػاِنيَد ماَئػةِ لَػُه  َحْيػ ََ ال  ُث َقَلُبػ َُهػػ َُػؿ  سػاِئٍؿ َعَشػَرًة ِمْنهػا   َأْلقَػى َعَلْيػِه  َحػِديٍث  

ِلهِ  َْ ََيْقِصُد ال أْعِرُفُه ِبهػذا اإلْسػنادِ : َيِزيُد َعَلى َق ـْ قَػْد أْنهَػ  حَ ال أْعِرُفُه   ـَ أنَّهُػ َا عَّػى َعِلػ
َُُ بِػِه   َِبالعَّْرِعيِب الَِّذي َسأُل ََبِة  َها ِباألساِنيِد الَمْقُل ََما َسأُل ـْ  ـْ  َفأعاَدها َعَلْيِه ما ِعْنَدُه

َا َلُه ِباإلماَمِة ِفي الَحِديثِ  ِحيِح  َفأَقر  َُؿَّ َحِديٍث إَلى َسَنِدُِ الصَّ َـّ أعاَد   .ُث

ُُ ما َلْيَس ِعْنَد َغْيرُِِ اإلْغر  - ـَ النَّاَس أفَّ ِعْنَد َِه  .اُب  أْي اإلْعياُف ِبالَغِريِب  ِلُي

 

 :ُحْكُم َقْمِب الَحِديثِ 

                                                           
 .ـ1974  مصطظى البابي الحلبي   79 – 76/ 1انظر زاد المعاد البف القيـ  1

َؿ اإلماـ مف المنبر  رقـ  2  .517جامع العرمذي  َعاب الجمعة  باب ما جاء في الَبلـ بعد نز
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ـَ َعَلْيػػِه  َ  ًَا  فػػالرَّاَِي ال إثْػػ َعَ  َػػفَّ لإْف َػػاَف َقْلػػُب الَحػػِديِث َسػػْه قُػػ َثيػػرًا  الػػرَّاَِي ِفػػي ذِلػػَؾ  َُ
فْ  َا  ََغيَّػَر الَمْعَنػى   َيْجَعْلُه َغْيَر ِثَقٍة   ٍة إذا َػاَف ِفػي الَمػْعِف  َِبخاصَّ ََ َحراـٌ   َاَف َعْمدًا َفُه

َََُف ِلبْلْمِعحافِ   .إالَّ أْف َي
 

 :ُحْكُم الَحِديِث الَمْقُموبِ 

ََ َيُدؿ  َعَلى َعَدـِ َضْبِط الرَّاَِي ِلْلَحِديثِ  َُه ٌَد    .الَحِديُث الَمْقُلَُب َحِديٌث َمْرُد
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 فُ حَّ صَ المُ  الحديثُ  .8

 :وُ ريفُ عْ تَ 

 .ةٍ مَ لِ ََ  رُ يْ يِ غْ فيه عَ  عَ قَ الذي ََ  الحديثُ : َهُ  ؼُ حَّ صَ المُ  الحديثُ 

 .ـٍ هْ َفَ  ةٍ قَّ إلى دِ  عاجُ حْ   يَ هاـٌ  ـٌ لْ َ عِ َهُ 
 

 :فِ حَّ صَ المُ  أقسامُ 

 :هام  هَ أَ  ماتٍ يْ سِ قْ عَ  ةُ دَّ عِ  ؼِ حَّ صَ المُ  يـُ سِ قْ عَ  فُ َِ مْ يُ 

 :فِ يْ مَ سْ إلى قِ  ـُ سِ قَ نْ يَ   فَ هُ عُ ضِ َْ مَ  يثُ ف حَ مِ  - أ

َحُ َمعاذهـ ُ بعضُ ُمعاذ  يقرأُ  ؿُ ثْ   مِ دِ نَ في السَّ  -  بفِ  ذيظةَ هـ حُ بعضُ  ُُ أُ   يقرَ َأسيدٍ  بفِ  ةَ يظَ ذَ   
 .ُأسيد

َسلَّـَ ُحَجْيَرةً  1 اْحَعَجرَ   فِ عْ في المَ  -  .2 َرُسَُؿ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ

 .ـَ جَ عَ احْ : ـهُ ضُ عْ ها بَ عَ مِ سَ  

َينقسِ هُ بُ بَ سَ  ف حيثُ مِ  - ب  :فِ يْ مَ سْ إلى قِ  ـُ   

  ؿَاِصػػػهـ ُضػػػعْ بَ  هُ عَ مِ ـ َسػػػعاِصػػػ ؿُ ْثػػػ  مِ ماعِ فػػػي السَّػػػ أِ َطػػػعػػػف الخَ  ٍَ نػػػاعِ    أيْ يا عِ مْ َسػػػ -
 .ؿََ األحْ هـ بعضُ  هُ ب سمعَ دَ حْ َاألَ 

 .ئاً يْ شَ هـ ها بعضُ أَ رَ   قَ اً عَّ سِ  هُ عَ بَ عْ أَ  ؿُ ثْ   مِ ةِ اءَ رَ في القِ  أِ طَ عف الخَ  ٍَ ناعِ    أيْ يا رِ صَ بَ  -

َيَ نَ عْ أَ المَ  ظُ اللظْ  ف حيثُ مِ  - ت  :فِ يْ مَ سْ إلى قِ  اً ضَ أيْ  ـُ سِ قَ نْ ى  

َهذا هَ األَ هَ لِّ َُ  ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ ثِ األمْ  ؿُ ثْ   مِ ظِ في اللظْ  -  .َعاً قُ َُ  رُ ثَ َْ ا  

                                                           
َهي الغرفة 1  .اعخذ حجرة  

 .6113ز مف الغضب  رقـ صحيح البخاري  َعاب األدب  باب ما يجَ  2
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َزَة  َعنَ  فْ مِ  فُ حْ   نَ ؼٌ رَ نا شَ لَ  ـٌ َْ قَ  فُ حْ نَ : يِّ ى الَعَنزِ َسَ مُ  بفِ  دِ مَّ حَ مُ  ؿِ َْ قَ  ؿُ ثْ ى  مِ نَ عْ في المَ  -
 .نايْ لَ إِ  ـَ عليه َسلَّ  صلى اللُ  ى النبي  لَّ صَ  دْ قَ 

ػاَف َيْرَُػُز " اْبػِف ُعَمػَر  ديثِ إلػى َحػ في ذلػؾَ  رُ يْ شِ يُ  ََ هُ فَ  ََ ـَ  َسػلَّ َأفَّ النَّبِػيَّ َصػلَّى اللَّػُه َعَلْيػِه ََ
ُيَصلِّي ِإَلْيَها 1 اْلَعَنَزةَ  ََ

2. 

ـْ أفَّ َمْعَنػى الَحػِديِث  ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ َفَظفَّ أفَّ النَِّبيَّ  ـْ َيْعلَػ َلَػ ـْ   َقْد َصلَّى إلَػى َقِبيلَػِعِه
ِظي ُسْعَرًة ِللصَّبلةِ  أنَُّه َصلَّى إَلى َعصاً  َْ َأفَّ هذا َي ََزٍة ِفي األْرِض    .َمْغُر

ُؿ  - ث َْ الشَّ َْ ـُ إَلى ِقْسَميف3ِمْف َحْيُث النَّْقُط أ ََيْنَقِس   : 

ََ الُمصَ َر ِفيِه النَّ ما ُغيِّ  - َُه  .َجرَّةأُبَ : ُؼ  ِمْثُؿ أِبي ُحرََّة  َقَرأها َبْعُضُهـْ حَّ ْقُط  

ََ الُمَحػػرَُّؼ  ِمْثػُؿ  - َُهػػ ُؿ َمػَع َبقػػاِء الُحػػُرَِؼ   َْ َنهَػػى َرُسػػَُؿ اللَّػػِه َصػػلَّى مػا ُغيِّػػَر ِفيػػِه الشَّػػ
َسلَّـَ  ـَ اْلُجُمَعِة َقْبؿَ  4اْلِحَلؽِ َعْف  .. اللَُّه َعَلْيِه ََ َْ بَلةِ  َي  .5 الصَّ

ـْ  ُُ َبْعُضػػػُه ـْ أْحِلػػػْؽ َرْأِسػػػي َقْبػػػَؿ َصػػػبلِة الُجُمَعػػػِة ُمْنػػػُذ : َحعَّػػػى قػػػاَؿ َبْعُضػػػُهـْ "  الَحْلػػػؽِ " َرََا لَػػػ
 .أْرَبِعيَف َسَنًة  َبْعَدما َسِمْعُت هذا الَحِديثَ 

 

ـَ َعػػْف الُعَلمػػاِء   ـْ َيَعلَػػؽَّ الِعْلػػ ػػْف لَػػ ثَػػُر العَّْصػػِحيِؼ َيقَػػُع ِممَّ َْ ُُ ِمػػَف َأ ْحػػَد ََ ُُ نَّمػػا َعَلقَّػػا َا 
َا  َِلذِلَؾ َحػذََّر الُعَلمػاُء ِمػْف ذِلػَؾ َحعَّػى قػاُل ُثُر َغَلُطُه ِمْف َحْيُث ال َيْدِري   َْ َُُعِب  َفهذا َي " ال

َُُعبُ "  يا ظِ ال ُيْؤَخُذ الَحِديُث ِمْف َصحَ  َِهَي ال ُحِؼ   .أْي ِممَّْف َيْأُخُذ ِعْلَمُه ِمَف الص 
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 :تَّْصِحيفِ ُحْكُم ال

ُثَر العَّْصِحيُؼ ِمَف الرَّاَِي َدؿَّ َعَلى  ََ َِْف إْف  َل ـَ ِفي ذِلَؾ   ًَا َفبل إْث َقَع العَّْصِحيُؼ َسْه إذا ََ
 .َضْعِظِه ِلَعَدـِ َضْبِطهِ 

ََذَّاِبيف َُيَعد  فاِعُلُه ِمَف ال  .َأمَّا إْف َاَف العَّْصِحيُؼ َعْمدًا َفهذا َحراـٌ  
 

 :الُمَصحَّفِ  ُحْكُم الَحِديثِ 

ػِحيُح  ـْ أْصػػُلُه الصَّ ـْ ُيْعلَػ ُؼ الَّػِذي لَػ ِؼ  -الَحػِديُث الُمَصػحَّ ٌَد   -َغْيػُر الُمَصػحَّ َحػِديٌث َمػػْرُد
َُعَطبَّػػػُؽ َعلَػػػى  َُأِعيػػػَدْت إلَػػػى أْصػػػِلها َفقَػػػْد زاَؿ العَّْصػػػِحيُؼ   ِلَمػػػِة  ََ ػػػا إْف ُعػػػِرَؼ أْصػػػُؿ ال أمَّ

 .َؿِ الَحِديِث ُشُرَُط الَحِديِث الَمْقبُ 
 

 :الُمَصنَّفاُت ِفي التَّْصِحيفِ 

َِمْف أْشَهِرها ِثيَرًة ِفي هذا الِعْلـِ   ََ عُبًا  َُ َف   :ألََّؼ الُمَحدِّثَُ

 .هػ  385  ت يِّ نِ طْ قُ  العَّْصِحيُؼ  ِللدَّارَ  -

 .هػ 388  ت يِّ ابِ طَّ   ِلْلخَ الُمَحدِِّثيفَ  ْصبلُح َخَطأِ إِ  -

 

 الَحِديُث الُمَعل   .9

 :أْسماُؤهُ 

َف َعَلى هذا الَحِديِث َثبلَثَة أْسماٍء ِهيَ أْطلَ   :َؽ الُمَحدِّثَُ

َهذا ُهََ األَصح  ُلَغةً  -  .الُمَعؿ   

َثُر اْسِعْعمااًل ِعْنَد الُمَحدِِّثيف - َْ ََ األ َهذا ُه  .الُمَعلَُّؿ  

َأَقؿ  اْسِعْعماالً  - َهذا َضِعيٌؼ ُلَغًة    .الَمْعُلَُؿ  
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 :َتْعِريُفوُ 

ََ الَحِديُث الُمَعؿ    .الَحِديُث الَِّذي ِفيِه ِعلٌَّة َخِظيٌَّة قاِدَحةٌ : ُه

 :ََحْسَب العَّْعِريِؼ ال ُيَسمَّى الَحِديُث ُمَعبلو إالَّ إذا َاَنْت الِعلَّةُ 

ُعِشَظْت ِفيِه ِعلٌَّة َخِظيَّةٌ  - َْ َِْف ا َل  .َخِظيًَّة  أْي ظاِهُر الَحِديِث أنَُّه ال ِعلََّة ِفيِه  

ِة الَحػػػِديِث  فَػػػإْف َاَنػػػْت ال ُعْضػػػِعُؼ الَحػػػِديَث فَػػػبل ُيَسػػػمَّى قاِدَحػػػًة  أْي َعْقػػػ - َدُح ِفػػػي ِصػػػحَّ
 .الَحِديُث ُمَعبلو 

ػػَعظاِء َضػػْعُظها ظػػاِهٌر َغْيػػُر  َِلػػذِلَؾ فَػػإفَّ الِعلَّػػة َمجاُلهػػا أحاِديػػُث الثِّقػػاِت  أِلفَّ أحاِديػػَث الض 
 .َخِظيا 

 

 :َمعاٍن ُأْخَرى ِلْمُمَعلِّ 

َا اْسَعَقرَّ المَ  َِػفَّ َبْعػَض الُمَحػدِِّثيف َػاُن َل ْرنػا ِفػي العَّْعِريػِؼ   ََ ْعَنػى االْصػِطبلِحي  َعلَػى مػا َذ
 :ُيْطِلُقََف الِعلََّة ِبَمعاٍف ُأْخَرى أَهم ها

ْبطِ  - ََعَدـِ الضَّ ََِذِب   ْعِؼ الظَّاِهَرُة  َال  .أْسباُب الضَّ

َصَلُه الثِّقَ  - َمْف ََ أْسباٌب َغْيُر قاِدَحٍة  َإْرساِؿ ما ََ  .ـَ َفأْبَدَؿ ِثَقًة ِبِثَقٍة آَخرهِ ُة  َََ

 .َسمَّى العِّْرِمِذي  النَّْسَخ ِعلَّةً  -

َِنَّنا َسَنْسَعْعِمُؿ الُمَعؿَّ ِبالَمْعَنى االْصِطبلِحي الَِّذي اْسَعَقرَّ َعَلْيِه األَمرُ   .َل
 

َيُتوُ   :أَىمِّ

َثرَ  َْ ـُ الِعَلِؿ أ َـِ الَحػِديِث دِ  ُيَعد  ِعْل َِ النَّْقػِديِّ الػدَِّقيِؽ ِعْنػَد ُعُل ػُة الَمػْنَه ََ ِقمَّ َُهػ ََبًة   قَّػًة َُصػُع
نَّمػا َعْحعػػاُج  َا  ػِة الُمَحػدِِّثيف   الُمَحػدِِّثيف  أِلنَّػُه َيْبَحػُث َعػْف الِعلَػِؿ الَخِظيَّػػِة الَّعِػي ال َعْظهَػُر ِلعامَّ
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ََفْهػػػـٍ ثػػػا ََذَػػػاٍء  يلَػػػٍة   َِخْبػػػَرٍة َطَِ بػػػاُر ِقَبْيفِ إلَػػػى ِعْلػػػـٍ َغِزيػػػٍر   َِ َِلػػػذِلَؾ َفإنَّػػػُه ال ُيْعِقُنػػػُه إالَّ    
َالدَّارَ  َالعِّْرِمِذيِّ  َأِبي حاِعـٍ   .يِّ نِ طْ قُ  الُمَحدِِّثيف َالُبخاِريِّ 

 

 :أْقساُموُ 

ـُ الُمَعؿ  إَلى ِقْسَمْيف  :َيْنَقِس

  َّْصِؿ َغْيِر الُمع ََ ُقَِؼ  ََ َْ ََْرفِع الَم َثُر   َْ ََ األ َُه  .ِصؿِ ِفي السََّنِد  

ُِ َعْف : َِمثاُلهُ  ُُ العِّْرِمِذي  ِبَسَنِد َعْف َأِبيِه  ُعْقَبَة َعْف ُسَهْيِؿ ْبِف َأِبي َصاِلحٍ  ُمََسى ْبفِ ما َرََا
َسػلَّـَ  ثُػَر  :َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسَُؿ اللَّػِه َصػلَّى اللَّػُه َعَلْيػِه ََ ََ َمػْف َجلَػَس ِفػي َمْجِلػٍس َف

 .1.. ُطهُ ِفيِه َلغَ 

ََُر ِلُمََسى بِف ُعْقَبَة َسماٌع ِمْف ُسَهْيٍؿ : قاَؿ الُبخاِري    .2ال ُيْذ

ََى هػػذا  ػػْف ِلْلَمػػْعِف ِسػػ َُ ـْ َي ََمػػا إذا لَػػ َُربَّمػا َاَنػػْت الِعلَّػػُة ِفػػي السَّػػَنِد قاِدَحػػًة ِفػػي الَمػْعِف أْيضػػًا  
ََأفْ  ََُُف قاِدَحًة ِفي الَمْعِف  َُربَّما ال َع  .َيِصح  الَمْعُف ِمْف َسَنٍد آَخر اإلْسناِد  

 

  ََّالن َِذ  َالش ػػػػػػُذ ػػػػػػِفػػػػػػي الَمػػػػػػْعِف  َػػػػػػاإلْدراِج   َالَقْلػػػػػػِب  ارَ ََ َاالْضػػػػػػِطراِب   ِة ِفػػػػػػي الَمػػػػػػْعِف  
 . َالعَّْصِحيؼِ 

َسػػلَّـَ  :َعػػْف َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػٍؾ َأنَّػػُه قَػػاؿَ : َِمثالُػػهُ  َََأبِػػي  َصػػلَّْيُت َخْلػػَؼ النَّبِػػيِّ َصػػلَّى اللَّػػُه َعَلْيػػِه ََ
َا َيْسَعْظِعُحََف بِ  اُن ََ ٍر ََُعَمَر ََُعْثَماَف َف َْ َُُرََف ِبْسـِ اللَّػِه { اْلَحْمد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَف }  ػَب اَل َيْذ

ِؿ ِقَراَءٍة ََاَل ِفي آِخِرَها ََّ الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ ِفي َأ
3. 
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َـ الحديث  2  .114للحاَـ  ص معرفة عل
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ػػبلحِ  ـٌ ِرََاَيػػَة ال: قػػاَؿ اْبػػُف الصَّ َْ َا ِفيػػػِه َفَعلَّػػَؿ قَػػ ثَػػِريف إنَّمػػا قػػاُل َْ َْا األ ػػا َرأ َِر َلمَّ َُ " َلْظػػِظ الَمػػْذ
َا َيْسَعْظِعُحََف الِقراَءَة ِبالَحْمُد لِل َربِّ العاَلِميف  ََ " َفَاُن َُهػ ِر الَبْسػَمَلِة   َْ ِمْف َغْيِر َعَعر ٍض ِلِذ

ِحي َُمْسِلـٌ َعَلى إْخراِجِه ِفي الصَّ َِر الَِّذي اعََّظَؽ الُبخاِري   َُ ُُ ِبالَلْظِظ الَمْذ َْا أفَّ َمْف َرََا ََرأ ِح  
قَػػ ُُ بِػػالَمْعَنى الَّػػِذي ََ ِلػػِه َرََا َْ ـَ ِمػػْف َق َا َيْسػػَعْظِعُحََف ِبالَحْمػػدُ  "َع لَػػُه  َفَظِهػػ َا ال  " َػػاُن ـْ َػػاُن أنَّهُػػ

ََرَة  َأْخَطأ  أِلفَّ َمْعنُاُ أفَّ الس  ـَ   ُُ َعَلى ما َفِه َا َيْظَعِعُحََف ِبها ِمػَف ُيَبْسِمُلَف  َفَرََا الَِّعي َاُن
ِر ِهػَي الظاِعَحػػُة   ََ ٌَر ِمْنهػاالس ػ َـّ إلَػى ذِلػَؾ ُأُمػػ َاْنَضػػ ِر العَّْسػِمَيِة   َْ أنَّػػُه : َلَػْيَس ِفيػِه َعَعػػر ٌض ِلػِذ

َََر أنَُّه ال َيْحَظُظ ِفيهِ  َِؿ الِل  ثََبَت َعْف أَنٍس أنَُّه ُسِئَؿ َعْف االْفِععاِح ِبالعَّْسِمَيِة َفَذ َشْيئًا َعْف َرُسػ
 .1 ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ 

ُِ ِهَي َِْجهَ  َِْف هِذ َل َُُرََف ِبْسػـِ :  ُة َنَظِر َمْف أَعػؿَّ ِرََاَيػةَ َالَمْسأَلُة ِخبلِفيٌَّة   اَل َيػْذ
ِؿ ِقَراَءٍة ََاَل ِفي آِخِرَها ََّ  .اللَِّه الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ ِفي َأ

ػػبلِة  ـَ لَّ َسػػََ  هِ ْيػػلَ عَ  ى اللُ لَّ َصػػاِجَح ِفػػي هػػذا أنَّػػُه ََلَعػػؿَّ الػػرَّ   َػػاَف َيْجهَػػُر ِبهػػا ِفػػي الصَّ
َالُل أْعَلـُ  َيِة   َُيِسر  ِبها ِفي الصَّبلِة السِّرِّ  .الَجْهِريَِّة  

 

 َكْيَف َتْعِرُف الِعمََّة ِفي الَحِديِث؟

 :ُعْعَرُؼ الِعلَُّة ِبُطُرٍؽ ُمَعَعدَِّدٍة أَهم ها

ِعشػػاِؼ ِعلَػػِؿ جَ  - َْ ـ  َطِريقَػػٍة ِفػػي ا ُِ أَهػػ َهػػِذ َالُمقاَرَنػػُة َبْيَنهػػا   ََاِحػػِد   ْمػػُع ِرََايػػاِت الَحػػِديِث ال
َِلذِلَؾ قاَؿ َعِلي  ْبُف المَ  ُُ : يِّ نِ يْ دِ األحاِديِث   ـْ َعَعَبيَّْف َخَطأ ـْ َعْجَمْع ُطُرَقُه َل الباُب الَِّذي َل

2. 

                                                           
َـ الحديث البف الصبلح  بعحقيؽ أسعاذنا د 1 َر الديف ععر حظظه الل  ص . عل  .92ن

َآداب السامع للخطيب البغدادي  2 َي   . 2/274الجامع ألخبلؽ الرا
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-  ٍَ ػػؿِّ را َُ ِقػػِع  َْ ِقِعػػِه ِفػػي ُمبلَحَظػػُة َم َْ ػػؿِّ أسػػاِنيِد األحاِديػػِث  َفيُ  ِفػػي السَّػػَنِد ِبَم َعَشػػَُ ُؼ ِبهػػذا َْ
ػػْف ال ِرََاَيػػَة لَػػُه الَخِظػػي   الَخَطػػأُ  يػػًا َيػػْرَِي الَحػػِديَث َعمَّ َِ َذِلػػَؾ ِحيَنمػػا َنِجػػُد ِفػػي السَّػػَنِد را   

َُؿِّ األساِنيدِ  َهذا َيْحعاُج إَلى ِعْلـٍ ََاِسٍع َدِقيٍؽ ِب  .َعْنُه  

 

 :َمصاِدُرهُ 

ِثيَرٍة أَهم ها ََ َُُعٍب  ـْ ِفي هذا الِعْلـِ ِفي  ََ ُمبلَحظاِعِه َف َنعاِئ َف الُمَحدِّثَُ ََّ  :َد

َِبلُهما ِللعِّْرِمِذيِّ  ت  - ِغيُر   َالِعَلُؿ الصَّ ِبيُر   ََ  .هػ 279الِعَلُؿ ال

 .هػ 327ِعَلُؿ الَحِديِث اِلْبِف أِبي حاِعـٍ الرَّاِزي  ت  -

يَّػػِة ِللػػدَّارَ الِعلَػػُؿ الػػََ  - َِ َسػػُع مػػا ُصػػنَِّؼ  385  ت يِّ نِ طْ قُ اِرَدُة ِفػػي األحاِديػػِث النََّب َْ ََ أ َُهػػ هػػػ  
 .ِفي هذا الِعْلـِ 
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 الِوْحَدُة السَّاِبَعةُ 
 

 ُبوُل والرَّد  أْقساُم الَحِديِث ِمْن َحْيُث القَ 
 

 .الحديث الصحيح .1

 .الحديث الحسن .2

 .الحديث الضعيف .3

 .الحديث الموضوع .4
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َالرد إلى أربعة أقساـ هي ينقسـ  :الحديث مف حيث القبَؿ 

 
ِحيحُ  .1  الَحِديُث الصَّ

 

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ ِحيُح ُه ُُ ِبالثِّقاِت ِمْف َغْيِر ِعلَّةٍ : الَحِديُث الصَّ  .الَحِديُث الَِّذي اعََّصؿ َسَنُد

ََ الَِّذي اْجَعَمَعْت فِ  ِحيُح ُه  :َُؿ  الش ُرَِط العَّاِلَيةِ يِه فالَحِديُث الصَّ

 
َقُه ِبَطِريَقٍة َصِحيَحٍة ِمْف ُطُرِؽ العََّحم ِؿ   - َْ ٍَ َعمَّْف َف َُؿ  را  ُُ اعِّصاُؿ السََّنِد  ِبأْف َيَعَلقَّا

َََؿ ذِلؾَ  َْ ما شا َْ ُمْنَقِطعًا أ ََُُف ُمَعلَّقًا أ  .َفبل َي

اًَل ضاِبِطيفِثَقُة َجِميِع رُ  - َا َجِميعًا ُعُد َُن َُ  .ََاِة السََّنِد  ِبأْف َي

 الحديث

َع  الصحيح الحسف الضعيؼ المَض

ط الصحيح  شَر

َاعه ثقات عدـ العلة  االعصاؿ ر
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َُد  - َالَمْقُصػػ َِد ِعلَّػػٍة قاِدَحػػٍة ِفػػي الَحػػِديِث  أِلفَّ الػػرَّاَِي الثِّقَػػَة ُربَّمػػا أْخَطػػأ   ـُ َُُجػػ َعػػَد
ََقْلػػػٍب  ََعْصػػػِحيٍؼ  ْدراٍج  َا  ٍَذ  هػػػاـِ الثِّقػػػاِت ِمػػػْف ُشػػػُذ َْ ػػػؿَّ أ َُ َمػػػا ِبالِعلَّػػػِة ُهنػػػا َيْشػػػَمُؿ 

َلها ََ  .شا

ْضِع َعَدـِ  َـِ الَحِديِث ِمْف ََ َُُعُب ُعُل ـْ أْعَعِمْد ِفي العَّْعِريِؼ ما َععاَرَفْت َعَلْيِه  َِلهذا السََّبِب َل
ـْ َنْأُخػْذ  ذا لَػ َا  ََذ ِعلَّػٌة ِمػْف ِعلَػِؿ الَحػِديِث   ِحيِح  َفإفَّ الش ُذ َِذ ِفي َعْعِريِؼ الَحِديِث الصَّ الش ُذ

َدًا ُأْخَرى  َفَنُقَؿُ ِبهذا الَمعْ  ال : َنى َفإفَّ َعَلْينا أْف ُنِضيَؼ إَلى العَّْعِريِؼ ُقُي ٍَذ  ِمْف َغْيِر ُشُذ
َهػػذا َغْيػػُر ُمناِسػػٍب ِفػػي العَّْعِريظػػاِت  َفَيْنَبِغػػي  ػػذا   ََ َه ال َقْلػػٍب  ال َعْصػػِحيٍؼ  ال إْدراٍج  ِعلَّػػٍة 

ََما ُحِذَفْت َبِقيَّ  َِذ  ـُ َحْذُؼ َقْيِد الش ُذ َالُل أْعَل ِعظاُء ِبَعَدـِ الِعلَِّة َفَقْط   َْ َاال َِد    .1ُة الُقُي
 

 :أْقساُموُ 

حيُح ِقْسماف  :الَحِديُث الصَّ

ََ الَّػِذي َسػَبَؽ َعْعِريظُػُه  َُسػمَِّي َصػحيحًا ِلذاعِػِه أِلفَّ ُشػُرََط الَحػِديِث  - َُه الصحيُح ِلذاِعِه  
ََدٌة ِفػي الَحػِديِث َنْظِسػ ُج َْ َيػٍة ِمػْف َحػِديٍث آَخػَر ِلَيِصػَؿ الصحيِح َم َِ ال َيْحعػاُج إلَػى َعْق ِه  

 .إَلى َدَرَجِة الصحيحِ 

 

ََى  - َْ أْقػػ ََ الَحػػِديُث الحسػػُف لذاعػػه إذا ُرَِي ِمػػْف َطِريػػٍؽ آَخػػَر ِمْثِلػػِه أ َُهػػ الصػػحيُح ِلَغْيػػِرُِ  
 .ِمْنهُ 

 

 َسَبُب االْخِتالِف ِفي َتْصِحيِح َحِديثٍ 

                                                           
َع انظػػر بحػػث  1 َعبلقعػػه بمباحػػث المصػػطلح األخػػ" للمزيػػد حػػَؿ هػػذا المَضػػ . إعػػداد د" رى المػػدرج 

َر فػي مجلػة أبحػاث اليرمػَؾ  جامعػة اليرمػَؾ  األردف   َهػَ منشػ َفي   َالسػيد حميػد قػ شرؼ القضاة 
 .ـ2443سنة 
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 َْ َالسََّبُب ِفي  َعْصِحيُح الَحِديِث أ ـُ َعْصِحيِحِه أْمٌر اْجِعهاِدي   ُربَّما اْخَعَلَظْت ِفيِه اَِراُء   َعَد
 :ذِلَؾ أَحُد أْمَرْيف

ـْ أْف  - ػػِحيِح  َفقَػػْد اْشػػَعَرَط َبْعُضػػػُه اْخػػِعبلُؼ الُمَحػػدِِّثيَف ِفػػي َبْعػػِض ُشػػػُرَِط الَحػػِديِث الصَّ
ـْ َيْشَعِرْط  ََل َََُف الَحِديُث َعِزيزًا   َُر ذِلؾَ َي  .الُجْمُه

َا َعلَػى اْشػِعراِط  - ََبػِة  َفقَػْد اعََّظقُػ اْخِعبلُؼ الُمَحدِِّثيَف ِفي اْسػِعيظاِء الَحػِديِث ِللش ػُرَِط الَمْطُل
ـْ ُمعَِّصػبًل   ُُ َبْعُضػُه ػـِ الَحػِديِث الُمَعػْنَعِف  َفَعػدَّ َْ َا ِفػي ُح ـْ اْخَعَلظُػ ػنَُّه َِ َل اعِّصاِؿ السَّػَنِد  

ُُ َبْعضُ  َُر اِلعِّصاِلِه َشْرَطْيف  َسَبَؽ َبياُنُهماََعدَّ َاْشَعَرَط الُجْمُه ـْ ُمْنَقِطعًا    .ُه

ثَّقَػػػُه  ََ ََاِة َف َا ِفػػػي أَحػػػِد الػػػر  ـْ ُربَّمػػػا اْخَعَلظُػػػ ػػػنَُّه َِ َل ػػػؿِّ ُرََاِة السَّػػػَنِد   َُ َف ِثقَػػػَة  َاْشػػػَعَرَط الُمَحػػػدِّثَُ
ـْ ََضعََّظُه آَخُرَف  .َبْعُضُه

 

ِحيحِ  ُحْكُم الَحِديثِ   الصَّ

ََ َحػػِديٌث َمْقُبػػٌَؿ  َيِجػػُب االْعِعقػػاُد  ػػؿ  الش ػػُرَِط َفهُػػ َُ فََّرْت ِفيػػِه  ََ ػػِحيُح َحػػِديٌث عَػػ الَحػػِديُث الصَّ
ػػَُف  َُ ػػِحيَح قَػػْد َي ػػفَّ الَحػػِديَث الصَّ َِ َل ََمػػا َبيَّنػػا ذِلػػَؾ ِفػػي الَحػػِديِث اِحػػاِد   َالَعَمػػُؿ ِبمػػا ِفيػػِه  

ظُػػُر  َْ ََاَعرًا  َفهػػذا َي ػػُرُُ إْف اعَّظَػػَؽ ُمعَػػ َِ فَ ُمْن ََ  الُمَحػػدِّثَُ ََاُعِرُِ َفهُػػ َا ِفػػي عَػػ ََاُعِرُِ  فَػػإْف اْخَعَلظُػػ َعلَػػى عَػػ
َُِرُُ  ـُ ُمْن  .َاِحاِد َيْأَث

لُػُه َععػاَلى   َْ ػِحيِح َق َا ِإْف  }َِمَف األِدلَِّة َعلَػى َقُبػَِؿ الَحػِديِث الصَّ َيػا َأي هَػا الَّػِذيَف آَمُنػ
ـْ َفاِسٌؽ بِ  َُ َا َجاَء  .1{ َنَبٍأ َفَعَبيَُّن

َُنَصدِّؽُ   .أمَّا إْف جاَءنا ِثَقٌة ِبَخَبٍر َفَنْقَبُؿ 

ََمػا َسػَبَؽ ِفػي الَحػِديِث ـَ لَّ َسػََ  هِ ْيػلَ عَ  ى اللُ لَّ صَ ََعَلى هذا َاَف األْمُر ِفي َعْهِد َرُسَِؿ الِل    
 .اِحادِ 

 

                                                           
َرة الحجرات  مف اِية  1  .6س
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 أَصح  األساِنيدِ 

ػػِحيَحُة َدَرجػػاٌت  َمثَ  َمثَػػِؿ الط ػػبلَِّب ِفػػي الجاِمَعػػِة  َيَعَخرَُّجػػََف ِبَعْقػػِديراٍت األحاِديػػُث الصَّ ََ ُلهػػا 
ـْ َمْقُبػٌَؿ   ََبْعُضػُه ـْ َجيِّػٌد   ََبْعُضُه ـْ َجيٌِّد ِجّدًا   ََبْعُضُه ـْ َيَعَخرَُّج ِباْمِعياٍز   ُمْخَعِلَظٍة  َفَبْعُضُه

 َفما ِهَي أَصح  األساِنيِد؟

ـُ ِبأَصػػحِّ األسػػاِنيِد أْمػػ ػ َْ َِلػػذِلَؾ َفِظيػػِه آَراٌء  َفِمػػَف الُمَحػػدِِّثيَف َمػػْف اْجَعهَػػَد الُح ٌر اْجِعهػػاِدي   
ـْ ِفي ذِلؾَ  ََاِلِه َِمْف أْق  :ِفي َبياِف أَصحِّ األساِنيِد ُمْطَلقًا  

َُعَسمَّى ِسْلِسَلُة الذََّهبِ  - ُؿ الُبخاِريِّ   َْ ََ َق َُه  .ماِلُؾ َعْف ناِفٍع َعْف اْبِف ُعَمَر  

ُؿ إْسحاَؽ بِف رَ  الز ْهِري   - َْ َهذا َق  .َأْحَمَد بِف َحْنَبؿٍ  هيْ ََ اهَ َعْف ساِلـٍ َعْف اْبِف ُعَمَر  

ُؿ َعِليِّ َعْف َعلِ  يِّ انِ مَ لْ السَّ  ةَ دَ يْ ُمَحمَُّد ْبُف ِسيِريف َعْف َعبِ  - َْ َهذا َق  .يِّ نِ يْ دِ ْبِف المَ  يا  

ـْ َمْف َيَرى أفَّ ذِلَؾ َصػْعٌب َفَيْنَبِغػي َعخْ  َْ َبلَػٍد َِمْنُه ِصػيُص أَصػحِّ األسػاِنيِد ِبَصػحاِبيا أ
َِمْف ذِلؾَ  َآَخِريف   َي  َالنَ َاْبِف الصَّبلح  َِـِ  ََ َرْأُي الحا َُه  :ُمَعيَّف  

دِّيؽ - ػٍر : أَصح  أساِنيِد الصِّ َْ إْسماِعيُؿ ْبُف أِبي خاِلٍد َعْف َقْيٍس ْبِف أِبي حاِزـٍ َعْف أِبي َب
َهذا َرْأُي الح دِّيِؽ   ـِ الصِّ َِ  .ا

ـِ : أَصح  أساِنيِد الظاُرَؽِ  - َِ ََ َرْأُي الحا َُه   ُِ  .الزهري َعْف ساِلـٍ َعْف أِبيِه َعْف َجدِّ

ُؿ ا لُبخػاِريِّ  ادِ نَ أُبَ الزِّ : أَصح  أساِنيِد أِبي ُهَرْيَرةَ  - َْ َهػذا قَػ َعْف األْعَرِج َعْف أِبي ُهَرْيَرَة  
1. 

 
ِحيحِ   َمصاِدُر الَحِديِث الصَّ

                                                           
َـ الحديث للحاَـ ص  1 َع انظر َعاب معرفة عل  . 56 – 53للمزيد حَؿ هذا المَض
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َِي َعلَػػى َمصػػاِدُر  ِثيػػَرٌة ِجػػّدًا  َفِهػػَي ِمئػػاُت الَمصػػاِدِر  ََُل هػػا َعْقِريبػػًا َعْحعَػػ ََ َِيِّ  الَحػػِديِث النََّبػػ
َاِف الَمصػػاِدَر الَّعِػػي اْقَعَصػػَرْت َعلَػػى الَحػػِديِث  َِنَّنػػا َنْقِصػػُد ِبهػػذا الُعْنػػ َل أحاِديػػَث َصػػِحيَحٍة  

ِحيِح َفَقطْ   .الصَّ

ِحيُح أفَّ َمصاِدَر الحَ    :َمْصَدراف ُهما 1 ِديِث الُمَجرَّدِ َالصَّ
 

لُ   .َصِحيُح الُبخاِريِّ : األوَّ

 ََ ػا اْسػُمُه الَاِمػُؿ َفهُػ ََ اْسػُمُه الُمْخَعَصػُر  أمَّ ػِحيُح الُمْخَعَصػُر : َهذا ُهػ الجػاِمُع الُمْسػَنُد الصَّ
َِر َرُسَِؿ الِل  َأيَّاِمهِ  ـَ لَّ سَ ََ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ ِمْف ُأُم  .َُسَنِنِه 

 ََ ْصُؼ َصِحيِح الُبخاِريِّ إْجمااًل َفُه َِعاِب ََ  :ََيَعَبيَُّف ِمِف اْسـِ ال

ََرقػاِئَؽ  - َأْحَػاـٍ  َعاِعِه ِمػْف َعِقيػَدٍة  ُضػ َْ ََم َاِب الَحػِديِث  َُػؿَّ أْبػ الجاِمُع  أْي الَِّذي َيْجَمُع 
ََُُف َعْرِعيُبُه َعَلى األ ََي ََذا   َه ََعْظِسيٍر  َعاِريٍخ َِسَيٍر  ََابِ ََفضاِئَؿ   .ْب

ََ ِمػػْف أْصػػِؿ  - َرَد ِفيػػِه ِمػػْف َغْيػػِر ذِلػػَؾ َفلَػػْيَس ُهػػ ػػا مػػا ََ َُع الُمعَِّصػػؿ   أمَّ الُمْسػػَنُد  أْي الَمْرفُػػ
َِلػػػذِلَؾ ال ُعَعػػػد  األحاِديػػػُث  َُمقَػػػدِّماٍت ِلؤْلحاِديػػػِث َفقَػػػْط   يَف  َِ نَّمػػػا جػػػاَء َعنػػػا َا  عػػػاِب   َِ ال

َِعاِب الُبخاِريِّ   .الُمَعلََّقُة ِمْف أْصِؿ 

ـْ يُ  - ِحيُح  أِلنَُّه َل ِحيحَ  2 ْج ِفيهِ ْخرِ الصَّ  .َفَقطْ  إالَّ الَحِديَث الصَّ

عػػػاِب  َفهػػػذا  - َِ ػػػِحيَحِة ِفػػػي هػػػذا ال ػػػؿِّ األحاِديػػػِث الصَّ َُ ـْ َيْقِصػػػْد َجْمػػػَع  الُمْخَعَصػػػُر  أِلنَّػػػُه لَػػػ
ُُ الُبخاِري  ُمْخَعَصرًا  قاَؿ الُبخػاِري   ََقْد أراَد يبًل   عػاِبي إالَّ : َيْجَعُلُه َطَِ َِ مػا أْدَخْلػُت ِفػي 

ُت ِمَف الصحاح لِ  ََعَرَْ  .3 َؿِ الط   حاؿِ ما َصحَّ  

                                                           
 .الصحيح فقط 1

َهذا اصطبلح عند 2  .المحدثيف أي لـ يضع فيه  

َـ الحديث البف الصبلح ص  3 َحاؿ الطَؿ أي19عل  .خشية الطَؿ:   
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ػِحيُح َحػِديثًا إالَّ اْغَعَسػػْلُت َقْبػَؿ ذِلػَؾ ََصػػلَّْيُت " قػاَؿ الُبخػاِري  َ  عػػاِبي الصَّ َِ َضػْعُت ِفػي  مػػا ََ
َعَعْيف  َععا االْسِعخاَرةِ " َرَْ  .ََيْبُدَ أنَُّهما َرَْ

ػػراٍر ََيْبلُػػُ   َْ   1 حػػديثاً   2642َعػػَدُد األحاِديػػِث الُمْسػػَنَدِة ِفػػي َصػػِحيِح الُبخػػاِريِّ بِػػُدَِف ِع
ِر َفعَْبلُػػُ    ػػرَّ ََ ػػا َمػػَع الُم ػػد فُػػؤاد َعْبػػد البػػاِقي َرِحَمػػُه اللُ ِبَحْسػػَحػػِديثًا  7563َأمَّ   2 ِب عَػػْرِقيـِ ُمَحمَّ

َالمُ  َِبالعَّْعِليقاِت  ِر  ََرَّ ََاياِت َفَعَدُدها أمَّا َعَدُدها ِبالُم َاْخِعبلِؼ الرِّ  .3 حديثاً  9482عاَبعاِت 

َاِب  َذِلػػَؾ ِمػْف ِخػػبلِؿ عَػراِجـِ األْبػػ ِثيػَرِة   ََ ُِ الِظْقِهيَّػػِة ال ََائِػِد َقَػْد َعَميَّػػَز َصػِحيُح الُبخػػاِريِّ ِبَظ
َِدقَّػػِة ُمناَسػػبَ  َميَّػػزَ   الَّعِػػي عَ 4 ْضػػِعها   ال يُ ِبِدقَّػػِة ََ ِفػػي ذِلػػَؾ أَحػػٌد ِمػػَف  5جاِرْيػػِه ِعها ِلْلَحػػِديِث  

ََِف ُمَعَعػدَِّدٍة   َُُر الَحػِديَث ِفػي أمػا ِثيػرًا مػا َيػْذ ََ َِلػذِلَؾ َفإنَّػُه  َعاٍت  هَعَعل قػلالُمَصػنِِّظيف   ُضػ َْ ِبَم
َْ َمػعْ  َُػؿِّ َمػرٍَّة ِبَسػَنٍد َجِديػٍد أ َُُر الَحِديَث ِفي  راِر َيْذ َْ َِنَُّه َخْشَيَة العِّ َل ٍف َجِديػٍد  فَػإْف ُمَعَعدَِّدٍة  

ػِحيُح َيػُدؿ  َعلَػى إْبػداٍع ِفػي  َْ اْخَعَصَر الَمْعَف  ََِعاُبػُه الجػاِمُع الصَّ ـْ َيِجْد َعلََّؽ الَحِديَث  أ َل
 .العَّْصِنيِؼ َلْيَس َلُه َنِظيرٌ 

                                                           
هػدي السػاري مقدمػة فػعح البػػاري شػرح صػحيح البخػاري البػػف : انظػر للمزيػد مػف العظصػيبلت َعػػاب  1

ت  لبناف477  َ  469 – 465حجر العسقبلني  ص   .  طبعة دار المعرفة  بيَر

اديػث  فبعضػهـ يراعػي معنػى المػعف  فػإف اعحػد المعنػى فالحػديث للعلماء طرؽ مععددة فػي َعػدِّ األح 2
َبعضػػػهـ  َاألحاديػػػث عبلػػػ  حسػػػب هػػػذا أَثػػػر مػػػف عشػػػرة آالؼ حػػػديث   َاحػػػد مهمػػػا ععػػػددت األسػػػانيد  
َبعضػهـ يراعػي الصػحابي  يراعي لظظ الحػديث فػأي اخػعبلؼ فػي لظػظ الحػديث  يجعلػه حػديثا جديػدا  

َى المػػعف عشػػرة صػػحابة فهػػي َهػػي بهػػذا عبلػػ  ربمػػا أَثػػر مػػف مائػػة  مػػع المػػعف  فػػإف ر عشػػرة أحاديػػث  
َبهػػذا  َبعضػػهـ يراعػػي عشػػعب السػػند  فَػػؿ عشػػعب جديػػد فػػي السػػند يعػػدُ حػػديثا جديػػدا   ألػػؼ حػػديث   

َي عف البخاري أنه قاؿ َقد ر يعنػي الصػحيح  –أخرجػت هػذا الَعػاب : عبل  األحاديث مئات اِالؼ  
َهذا بالمعنى  – َالي سعمائة ألؼ حديث    .األخيرمف ح
 .469هدي الساري ص  3

َاب 4 َينها: عراجـ األب  .عنا

 .ينافسه 5
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 ََ َِعاِب َفُه ػُد ْبػُف إْسػماِعيَؿ الُبخػارِ اإل: َأمَّا ُمَؤلُِّؼ ال ِلػَد َسػَنَة يِّ ماـُ أُبَ َعْبِد الِل ُمَحمَّ هػػ 194  َُ
ـَ الِظْقػَه 1ِبُبخاَرى  ََعَعلَّػ ََحِظَظ َحِديَث َبَلِدُِ ََُُعَب ابػِف الُمبػاَرِؾ  ََِريـَ ِفي ِصَغِرُِ     َحِظَظ الُقْرآَف ال

َأْقَبَؿ َعَلْيِه ال ََِثيَرٍة ِجّدًا   ََرَحَؿ َبْعَدها إَلى ُبْلداٍف  ـْ َيْبُلْ  السَّاِدَسَة َعَشَرَة   ََف ِمْنػُه ََل نَّػاُس َيَعَعلَُّمػ
ََبػػَدأ عَػػْأِلي َُعُػػِب ِفػػي الثَّاِمَنػػة َعْشػػَقْبػػَؿ أْف عَْنُبػػَت ِلْحَيعُػػُه   فَِّي َرةَ َؼ ال َُ َعُػػ   َصػػاَر إمػػاـَ الُمَحػػدِِّثيف  

 .2هػ 256َُدِفَف ِفي ُبخاَرى َسَنَة 
 

 َصِحيُح ُمْسِممٍ : الثَّاِني

َِعابِػػػِه  ـُ  ػػػِحيُح " َاْسػػ ػػِحيُح " َُيْطلَػػُؽ َعَلْيػػػِه أْيضػػًا " الُمْسػػَنُد الصَّ ََ ُيْشػػػِبُه " الجػػػاِمُع الصَّ َُهػػػ
َأنَّػُه : َصِحيَح الُبخاِريِّ ِفي َأحاِديُثُه ُمْسَنَدٌة  ََصِحيَحٌة   َاِب الَحِديِث   َُؿَّ أْب ِنِه َيْجَمُع  َْ ََ

ََ ُمْخَعَصػػػٌر  قػػػاَؿ ُمْسػػػِلـٌ  ُُ َفهُػػػ ػػػؿَّ مػػػا َصػػػحَّ ِعْنػػػَد َُ ـْ َيَضػػػْع ِفيػػػِه  ػػػؿ  َشػػػْيٍء ِعْنػػػِدي لَػػػ: لَػػػ َُ ْيَس 
َا َعَلْيِه  َضْعُت ما أْجَمُع َضْعُعُه هُهنا  إنَّما ََ َصِحيٌح ََ

3. 

زََّع ِرََايػػػاِت   ََ ََائِػػػِد الِظْقِهيَّػػػِة فَػػػ ػػػَز َعلَػػػى الَظ نَّػػػُه َيْخَعِلػػػُؼ َعْنػػػُه ِفػػػي أفَّ الُبخػػػاِريَّ َرََّ َِ َل
ـٌ َفَقْد َرََّ  َاِب  أمَّا ُمْسِل ََاِئِد اإلْسناِديَِّة  َفَجَمَع ِرََاياِت الَحِديِث الَحِديِث َعَلى األْب َز َعَلى الَظ

ُصػََؿ إلَػى َأساِنيدَ  َُ ػا ُيَسػهُِّؿ ال َأْقَربِػِه إلَػى الػذِّْهِف  ِممَّ ِر الَحػِديِث   َْ ِضٍع ِلِذ َْ ُِ ِفي أْنَسِب َم
َاألساِنيدِ  ََاياِت  َُيَسهُِّؿ الُمقاَرَنَة َبْيَف الرِّ  .الَحِديِث  

ػػؿا   َُ َِ الُبخػػاِريِّ َعمامػػًا َلمػػا زَ يْ ِمػػَف الَمْنَهَجػػْيِف مَ  َِل َْ أفَّ ُمْسػػِلمًا سػػاَر َعلَػػى َنْهػػ َلَػػ عُػػُه  
نَّػُه َمػػَع ُحبِّػػِه َ  َِ َل ِبيػػُر فائِػػَدٍة   ََ   َفقَػػْد سػػاَر َعلَػػى َعْقػػِديِرُِ أِلُْسػػعاِذُِ اإلمػاـِ الُبخػػاِريِّ َػاَف ِلػػذِلَؾ 

                                                           
َفيعي  1 َريػػػات االعحػػػاد السػػػ َهػػػي إحػػػدى جمه َريػػػة أزبَسػػػعاف اإلسػػػبلمية   بخػػػارى عقػػػع اِف فػػػي جمه

َر أَؿ مؤعمر  َذلؾ بعد حض َزيارة قبر اإلماـ البخاري رحمه الل   َقد يسر الل لي زيارعها   السابؽ  
َذلؾ في نهاية الثمانينيات إسبلمي يعقد في َفيعي    .االعحاد الس

َعهػػذيب العهػػذيب   2 َعػػذَرة الحظػػاظ   َمػػات عػػف البخػػاري انظػػر َعػػاب عػػاريخ بغػػداد   لمزيػػد مػػف المعل
 .َطبقات الشافعية

َـ الحديث البف الصبلح ص  3 ط المعظؽ عليها24عل َفر فيه الشَر َالمراد ما ع   . 
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ٍَ ُمْخَعِلٍؼ ِفي هذا الجاِنِب  فَ  َُؿ  ِمْنُهما ُيَرَُِّز َعَلى َمْنَه اِمبلف   أْصَبَح ِعْنَدنا َمْنَهجاف ُمعََ
ََاِئِد الَمْنَهَجْيف َِبهذا اْسَعَطْعنا أْف َنْسَعِظيَد ِمْف َف  .جاِنٍب  

َ ِع  َالعََّنػػ َاالْبِعَػػاِر  ـْ َعلَػػى اإلْبػػداِع  َأْقػػَدُرُه ـْ أْبَعػػُد النَّػػاِس َعػػْف العَّْقِليػػِد األْعَمػػى   إنَّهُػػ
َِيِّ الشَِّريؼِ فِ  َِ  ِخْدَمًة ِلْلَحِديِث النََّب  .ي الَمناِه

ِر   ػرَّ ََ َحػِديثًا   ِبَحَسػِب  3433ََقْد َبَلَغْت أحاِديُث َصِحيِح ُمْسِلـٍ الُمْسَنَدُة ِبَغْيِر الُم
ََاِلي اْثنػا  ِر َفِقيَؿ إنَّهػا َحػ ََرَّ َأمَّا َمَع الُم َعَشػر أْلػَؼ َحػِديث  َعْرِقيـِ ُمَحمَّد ُفؤاد َعْبد الباِقي  

 .َالُل أْعَلـُ 
 

ِلػَد   َِري  َُ ػاِج النَّْيسػاُب ـُ ْبػُف الَحجَّ ـُ أُبػَ الَحَسػِف ُمْسػِل ََ اإلمػا عػاِب َفهُػ َِ َأمَّا ُمَؤلُِّؼ ال
َر َسػَنَة  ََػػاَف ِفػي غاَيػػِة األَدِب َمَعػُه  لَػػُه َعػَدٌد ِمػػَف 246ِبَمِديَنػِة َنْيسػػاُب هػػػ  الَزـَ الُبخػاِريَّ  

َر َسَنَة الُمَؤلَّ  فَِّي ِفي َنْيساُب َُ  .1هػ 261ظاِت  أْجَمَع الُعَلماُء َعَلى إماَمِعِه ِفي الَحِديِث  ُع
 

ِحيَحْين َصِحيٌح؟  َىْل ُكل  ما ِفي الصَّ

َُِف أْف ُيقاَؿ أْيضػاً  َُيْم َمافِ : َيْسأُؿ الَبْعُض هذا الس ؤاَؿ   ـٌ َمْعُصػ َُمْسػِل َعػْف  َهػْؿ الُبخػاِري  
ـْ َيْطَعػْف َبْعػُض الُمَحػدِِّثيف َالػدَّارقُ الَخَطأ؟ أ ػِحيَحْيِف؟  يِّ نِ طْ لَػ ِفػي َبْعػِض األحاِديػِث ِفػي الصَّ

ٍَ رَ  ـِ هْ أَلْيَس ِفيِهما أْمِثَلٌة َسَبَقْت َعَلى ََ   .؟ا

ََبلـِ َعلَػى األحاِديػِث  ََقْبَؿ الَجََاِب َعْف الس َؤاِؿ ال ُبدَّ ِمَف العَّْنِبيِه إَلى أفَّ َمداَر ال
َِهػػَي َلْيَسػػْت ا ػػبلـُ َعَلْيهػػا   ََ ػػا األحاِديػػُث َغْيػػُر الُمْسػػَنَدِة َالُمَعلَّقػػاِت َفقَػػْد َسػػَبَؽ ال َأمَّ لُمْسػػَنَدِة  

ََبلِمنا ُهنا  .داِخَلًة ِفي 

                                                           
َعذَ 1  .رة الحظاظانظر عرجمعه في عاريخ بغداد  
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 ََ ََاُب َعػػػػْف هػػػػذا الس ػػػػؤاِؿ َفهُػػػػ ػػػػا الَجػػػػ ػػػػِحيَحْيف : َأمَّ إفَّ َجِميػػػػَع األحاِديػػػػِث الُمْسػػػػَنَدِة ِفػػػػي الصَّ
ََليْ  َماِف َعػػِف الَخَطػػأ  َبػػْؿ إفَّ َبيػػاَف األْمػػِر َصػػِحيَحٌة  َُمْسػػِلمًا َمْعُصػػ َس ذِلػػَؾ أِلفَّ الُبخػػاِريَّ 

 :ََما َيِلي

ـْ يُ إِ  - َُمْسػػػػِلمًا قَػػػػْد أَخػػػػذا ِباالْحِعيػػػػاِط  َفلَػػػػ ا إالَّ ِمػػػػَف الدََّرَجػػػػِة الُعْلَيػػػػا ِمػػػػَف َجػػػػرِ خْ فَّ الُبخػػػػاِريَّ 
ِحيِح َفإْف أْخَطأ أَحُدُهما ِفي َحِديثٍ  َِْف  الصَّ َل ِة   حَّ َفإنَُّه َيْنِزُؿ إَلى َدَرَجٍة أَقؿَّ ِمَف الصِّ

ِحيحِ   .ِضْمَف الَحِديِث الصَّ

ػػػػِحيَح َخْمػػػػُس َدَرجػػػػاٍت  فَػػػػإفَّ الُبخػػػػاِريَّ أَخػػػػَذ أحاِديػػػػَث  َْ اْفَعَرْضػػػػنا أفَّ الَحػػػػِديَث الصَّ َفلَػػػػ
َاْنَعقَػػػى ِمػػػَف الثَّاِنَيػػػِة  فَػػػإْف أْخَطػػػأ  َ  َلَػػػى   ُُ َفإنَّػػػُه َسػػػَيْأُخُذ ِمػػػَف الدََّرَجػػػِة اأُل ََ َبَشػػػٌر ُيْخِطػػػ ُهػػػ

ِحيحِ  َِنَُّه َيْبَقى ِفي َمجاِؿ الصَّ َل  .الثَّاِلَثِة  

ََيْنَعِقػي ِمػَف الثَّاِلثَػػِة    َالثَّاِنَيػِة   َلَػى  ـٌ َفإنَّػُه َيْأُخػُذ ِمػْف أحاِديػِث الدََّرَجػِة اأُل ػا ُمْسػِل َأمَّ
َل ِحيِح َفإْف أْخَطأ أَخَذ ِمَف الرَّاِبَعِة   ـْ َيْنِزْؿ َعْف الصَّ َِنَُّه َل

1. 

فَّػػْؽ   ََ ـْ ُي ََمثَػػُؿ ذِلػػَؾ َالطَّاِلػػِب الَّػػِذي َيْهػػِدُؼ إلَػػى الُحُصػػَِؿ َعلَػػى االْمِعيػػاِز  فَػػإْف لَػػ
ُِ ِهَي فاِئَدُة االْحِعياطِ  َهِذ  .َحَصَؿ َعَلى َجيِّد ِجّدًا  

َُمْسػػػِلـٍ ِفػػػي الَحػػػِدي  َا ِفيهػػػا َقَػػػْد ألَّػػػَؼ َغْيػػػُر الُبخػػػاِريِّ  ـْ َيْأُخػػػُذ عُبػػػًا لَػػػ َُ ػػػِحيِح  ِث الصَّ
ػػِحيِح  فَػػإْف أْخَطػػأ  ػػؿِّ َدَرجػػاِت الصَّ َُ ـْ ِمػػْف  ـْ مػػا َصػػحَّ ِعْنػػَدُه عُػػِبِه َُ َا ِفػػي  ِباالْحِعيػػاِط  فَػػأْخَرُج

َهذا ما َحَدَث َمَع اْبِف خُ  ِعيِؼ   َْ الضَّ ِحيِح إَلى الَحَسِف أ ـْ َنَزَؿ َعْف الصَّ َاْبػفِ َمػيْ زَ أَحُدُه  َة 
َِـِ ِفي الُمْسَعْدَرؾِ بَّ حِ  ََمَع الحا  .اَف ِفي َصِحيَحْيِهما  

ػػؿِّ أحاِديثِ إِ  - َُ ِة  ـَ ِبِصػػحَّ ػػ َْ ََ َرْأُي الُمَحػػدِِّثيف ِهمػػا الُمْسػػَنَدِة لَػػْيَس َرْأيَ فَّ الُح ُهمػػا َفقَػػْط  َبػػْؿ ُهػػ
َُؿ  ِجيْ  ـَ  ـْ ِبِدراَسِة هَذْيفِ َعَلى َمرِّ الُقُرَِف  َبْعَدما قا الَمْصَدَرْيف  فاْنَعقَػَد إْجمػاُع  ٍؿ ِمْنُه

َِلػذِلَؾ فَػإْف َنَظػْرَت إلَػى َمػْف َيقُػَُؿ ِبَعْضػِعيِؼ َبْعػضِ  األحاديِػِث  الُمَحدِِّثيَف َعلَػى ذِلػَؾ  

                                                           
َع انظر بحث  1 . أمػيف القضػاة َ د. د" قيػاس شػرط البخػاري فػي الطبقػات " للمزيد حَؿ هذا المَض
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ِصػيَف  ََمعَػى َػاَف ِلَغْيػِر الُمَعَخصِّ ُُ ِمْف َغْيِر الُمَحػدِِّثيف   َُمْسِلـٍ َفإنََّؾ َعِجُد ِفي الُبخاِريِّ 
 !!.د  ِبِه؟َرْأٌي ُيْععَ 

ـْ َمػْف  ـْ َفِلمػاذا ُيجػاِمُلُه ـْ أْهػُؿ َعْصػِرِه َُمْسػِلمًا  فَػإْف جػاَمَلُه َف الُبخػاِريَّ  ـْ ُيجاِمػْؿ الُمَحػدِّثَُ ََل
َُػؿَّ مػا ِفيهػا َصػِحيٌح   َُُعٍب ُأْخَرى اْعَعَقَد أْصحاُبها أفَّ  َف ِبِدراَسِة  ـَ الُمَحدِّثَُ ََقْد قا َبْعَدُهـ؟ 

َا ِفيهػػ َجػػُد ََ ََخْيػػُر شػػاِهٍد َعلَػػى مػػا َف ـْ بِػػذِلَؾ   َا َلهُػػ ـْ ُيَسػػلُِّم ػػِعيِؼ  َفلَػػ َْ الضَّ ا َبْعػػَض الَحَسػػِف أ
ـِ  َِ َالُمْسَعْدَرِؾ ِلْلحا ََ َرْأُي الُمَحدِِّثيَف ِبَصِحيِح اْبِف خزيمَة ََصِحيِح اْبِف ِحبَّاَف   .َنُقَُؿ ُه

ُُ الػدَّارَ  - ػِحي ي  نِ طْ قُ أمَّا ما اْنَعَقَد ػِحيُح أنَّػُه اْنَعقَػَد َعػَددًا ِمػَف األحاِديػِث َعلَػى الصَّ َحْيف  فالصَّ
ُة  ػػا ِصػػحَّ َِعابِػػِه  أمَّ ػػؿ  ِمْنُهمػػا ِفػػي  َُ ِة الدََّرَجػػَة الُعْليػػا الَّعِػػي اْلَعَزَمهػػا  ػػحَّ ال َعْبلُػػُ  ِفػػي الصِّ

ـْ ُيخاِلْؼ أَحٌد ِفيها   .1الَحِديِث ِفي َنْظِسِه َفَل

َْ أفَّ الدَّارَ  ـُ  يَّ نِ طْ قُ ََحعَّى َل َُهما أْعلَػ َُمْسِلـٍ  ِؿ الُبخاِريِّ  َْ َلُه َيَععاَرُض َمَع َق َْ َضعََّظها  َفإفَّ َق
ََ األْقََى ـْ ُه ََرْأُيُه ِؿ الُمَحدِِّثيف قاِطَبًة   َْ ََيَععاَرُض َمَع َق  .ِمْنُه  

ٍَ َفَقْد قاَؿ اْبُف الصَّ ِفيها رَ  ـَ هِ َأمَّا َبْعُض األْمِثَلِة الَِّعي ََ  - ِة بِ  ْعَد َعْقِريِرُِ الَقْطعَ بلِح بَ ا ِصػحَّ
ػػحيَحْيف ِلعَ  ِِ لَػػمػػا ِفػػي الصَّ ػػةِ ؽِّ ََى أْحػػُرٍؼ : بِػػالَقُبَِؿ قػػاؿَ َلُهمػػا  ي اأُلمَّ َِهػػَي .. َيِسػػيَرٍة ِسػػ

ََفٌة ِعْنَد أْهِؿ هذا الشَّْأِف   .2َمْعُر

ِحيَحْيف َفهُ  َُؿَّ َحِديٍث ُمْسَنٍد ِفي الصَّ ـُ أفَّ  َالُل أْعَل ََ َصِحيٌح ِمْف َحْيُث أْصُلُه ََمْعَنى هذا 
ََدِة ََ  ِلمػاِت الَمْعػُد ََ ََجػُد َبْعػُض ال َُع َِع ُطُرِقػِه   ََمػٌة  ـَ ِهػِبَمْجُم ََرٌة َمْعُل َِهػَي َمْحُصػ   ٍَ ِفيهػا را

َِفَّ الَحِديَث َصِحيٌح ِبِرََاياِعِه اأُلْخَرى الَِّعي لَػْيَس فِ  َل ِلَمُة َضِعيَظٌة   ََ يهػا ِعْنَد الُمَحدِِّثيف  فال
ََْهـُ   .هذا ال

                                                           
 .35الباعث الحثيث ألحمد شاَر ص  1

َـ الحديث البف الصبلح ص  2  .29عل
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ـَ " ََلَعػػؿَّ أْشػػَهَر ِمثػػاٍؿ ِفػػي ذِلػػَؾ ِرََاَيػػُة ُمْسػػِلـٍ السَّػػاِبَقُة ِفػػي الَحػػِديِث الَمْقلُػػَِب  َحعَّػػى ال َعْعلَػػ
ْنِظُؽ ِشماُلُه  ِْ ُِ الُجْمَلُة ِمَف الَحِديِث ََ " َيِميُنُه ما ُت ََاِة  َفِهػَي َضػِعيَظٌة   ـَ هِ َفهِذ ِفيها أَحُد الػر 

َِفَّ  ََبةِ َل ََاَيِة َغْيِر الَمْقُل  .الَحِديَث َمْعُلَـٌ َصِحيٌح ِبالرِّ

ََاٌب َعػػْف أحاِديػػَث ِفػػي   َِع ُطُرِقػػِه ِفيػػِه َجػػ ُة الَحػػِديِث ِبَمْجُمػػ ََ ِصػػحَّ َُهػػ َهػػذا الَمْعَنػػى 
ـَ َعلَػػػى الَحػػػِديِث إنَّمػػػ ػػػ َْ ػػػِحيَحْيف ِفػػػي أسػػػاِنيِدها ُرََاٌة ُدََف َمْرَعَبػػػِة ِثقَػػػة  فَػػػإفَّ الُح ػػػَُف الصَّ َُ ا َي

َِع األساِنيدِ   .ِبَمْجُم

ػػػػؿِّ مػػػػا ِفػػػػي   َُ ِة  َؿ ِصػػػػحَّ َْ ِثيػػػػٍر ِمػػػػَف الش ػػػػُبهاِت َحػػػػ ََ ػػػػَُف قَػػػػْد أَجْبنػػػػا َعػػػػْف  َُ َِبهػػػػذا َن
ـَ  َِجػػُب الِعْلػػ ػػِحيَحْيف ُع َلُػػََف بِػػأفَّ أحاِديػػَث الصَّ ِثيػػرًا ِمػػَف الُمَحػػدِِّثيف َيُق ََ ػػِحيَحْيف  َبػػْؿ إفَّ  الصَّ

َاإلْجمػػػاُع َدِليػػػٌؿ َقْطِعػػػي   الَيِقينِػػػيَّ  أِلفَّ األُ  ََ إْجمػػػاٌع   ػػػِحيَحْيف بِػػػالُقُبَِؿ  َفهُػػػ ػػػَة َعَلقَّػػػْت الصَّ مَّ
َاْبُف َحَجرٍ   .َِممَّْف قاَؿ ِبهذا اْبُف الصَّبلِح 

 

ِحْيَحْينِ   أَصح  ؟ أي  الصَّ

َُر الُمَحػػدِِّثيَف أفَّ َصػػِحيَح الُبخػػاِريِّ أْعلَػػى َدَرَجػػًة ِمػػْف َصػػِحيحِ  ُمْسػػِلـٍ  أِلْسػػباٍب  َيػػَرى ُجْمهُػػ
 :ِمْنها

ِعظػاُء ُمْسػِلـٍ ِبإْمَػاِف الِلقػاِء  لُبخاِريِّ ِفي َصِحيِحِه ثُُبَتَ اْشِعراُط ا - َْ َا الِلقاِء ِفي الُمَعػْنَعِف  
1. 

ـٌ ِمػػْف ُرََاِة الدََّرَجػػِة الثَّا - ثِػػُر ُمْسػػِل َْ َلَػػى  َبْيَنمػػا ُي ِنَيػػِة ُرََاُة أسػػاِنيِد الُبخػػاِريِّ ِمػػَف الدََّرَجػػِة اأُل
ةِ  حَّ  .ِمَف الصِّ

                                                           
َهما البخػا 1 طهما مػف خػبلؿ لـ يصرح الشيخاف  َا شػَر َلَػف المحػدثيف اسػعنبط َمسػلـ بشػرطهما   ري 

َي مػف طريػؽ رجالهمػا   َلعػؿ أصػح مػا قيػؿ فػي شػرطهما أنػه مػا ر َاالسعقراء لما أخرجػاُ   المبلحظة 
َلة عندهما أَ عند أحدهما  .َطرؽ العحمؿ المقب
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يػػػُزُُ َعلَػػػى  َِهػػػَي َعْرَِ َيػػػٍة ُأْخػػػَرى  َِ َهػػػذا ِمػػػْف زا ِثيػػػٌر ِمػػػَف الَمغاِرَبػػػِة َصػػػِحيَح ُمْسػػػِلـٍ   ََ ػػػَح  ََرجَّ
َالُمقاَرَنػُة َبػْيَف األسػاِنيِد  ُصػَُؿ إلَػى الَحػِديِث   َُ ََ أْسػَهُؿ ِمػْف َحْيػُث ال َُه ْنَعِة الَحِديِثيَِّة   الصَّ

َُلَّ َالُمعُػػػَِف  أِلنَّػػػ زََّع الُبخػػػاِري  أسػػػاِنيَد ُه َجَمػػػَع طُػػػُرَؽ الَحػػػِديِث  هػػػا ِفػػػي َمَػػػاٍف ََاِحػػػٍد  َبْيَنمػػػا ََ
ََاِئِد الِظْقِهيَّةِ  َاِب َطَلبًا ِلْلَظ ََنُه َعَلى األْب َُمُع  .الَحِديِث 

  َفلَػػْيَس َمْعَنػػى الُبخػػاِريِّ َعْظِضػػيٌؿ إْجمػػاِلي   يػػِه إلَػػى أفَّ َعْظِضػػيَؿ َصػػِحيحِ ال ُبػػدَّ ِمػػَف العَّْنبِ 
ػػؿَّ َحػػِديٍث ِفػػي الُبخػػاِري أَصػػح  ِمػػْف أيِّ َحػػِديٍث ِفػػي ُمْسػػِلـٍ  َفُهنػػاَؾ أحاِديػػُث ِفػػي  َُ ذِلػػَؾ أفَّ 

 .ُمْسِلـٍ أَصح  ِمْف أحاِديَث ِفي الُبخاِريِّ 
 

ِحيحُ   الصَّحيحينِ في َغْيِر  الصَّ

ػػػِحيَحْيف َمْصػػػَدرافِ  ـْ َيَضػػػعا رافِ ُمْخَعَصػػػ َسػػػَبَؽ أْف ُقْلنػػػا إفَّ الصَّ ػػػِحيِح  َفلَػػػ  ِفػػػي الَحػػػِديِث الصَّ
ػػا  فيهمػػا ثَػػُر ِممَّ َْ ػػِحيِح أ ػػِحيَحْيِف ِمػػَف الصَّ ََلَعػػؿَّ مػػا ِفػػي َغْيػػِر الصَّ ػػؿَّ مػػا َصػػحَّ ِعْنػػَدُهما   َُ

ةِ  ِؿ َبْعِض النَّػاِس ُمْسػَعِدالو َعلَػى َعػَدـِ ِصػحَّ َْ ِة َق ـَ ِصحَّ ـُ َعَد َِمْف ُهنا َعْعَل : الَحػِديثِ  ِفيِهما  
ِحيَحْيف  .َلْيَس ِفي الصَّ

ْف   َا  ػِحيَحِة   ِثيٌر ِمَف األحاِديػِث الصَّ ََ ِثيَرًة  ِفيها  ََ ِحيِح َمصاِدَر  فَّ ِلْلَحِديِث الصَّ َا 
ُِ الَمصاِدرِ  َِمْف أَهِـّ هِذ ِحيِح    :َاَف ِفيها َشْيٌء ِمْف َغْيِر الصَّ
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طَُّأ  - أ  الُمََ

 ََ فَّى َسػػَنَة  َُهػ ََ ـُ 179ِلئْلمػاـِ ماِلػِؾ ْبػػِف أَنػٍس  الُمعَػ َالػػنَّْج َِيِّ   ـُ الَمػْذَهِب المػاِل ََ إمػػا َُهػ هػػ  
ََما قاَؿ الشَّاِفِعي    .َيِصُؼ َشْيَخهُ  الثَّاِقُب ِفي الَحِديِث 

ـْ َيْقَعِصػػْر ِفيػ َِػفَّ الػػرَّاِجَح أنَّػُه لَػ َل عُػِب ِفػػي َعْصػِرُِ   َُ ػػِحيِح  ََِعاُبػُه أَصػح  ال ِه َعلَػى الصَّ
ََقْد َجَمَع ِفيِه  َِع َقِليٌؿ ِجّدًا   ِحيِح ِفيِه ِمَف الَمْرُف َِفَّ َغْيَر الصَّ ِحيِح  ل َبْؿ ِفيِه َغْيُر الصَّ

َعَ  َالَمْقُط ُقََؼ  َْ َالَم ََع   .الَمْرُف
 

 

 

 

صحيح ابف 
 خزيمة

صحيح 
 ابف حباف

المسعدرؾ 
 للحاَـ

المسعخرج 
 ـألبي نعي

السنف 
 األربعة

 مسند أحمد

 المَطأ

مصادر 
 للصحيح
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 ةَ مَ يْ زَ َصِحيُح اْبِف خُ  - ب

ػػدِ  ََ ِلئْلمػػاـِ ُمَحمَّ فَّى َسػػَنَة َة  َمػػيْ زَ بػػِف إْسػػحاَؽ بػػِف خُ  َُهػػ ََ عػػاٌب ُمَصػػنٌَّؼ 311الُمعَػػ َِ  ََ َُهػػ هػػػ  
َِنَُّه َقِليٌؿ ِجّداً  َل ِحيِح   َالرَّاِجُح أفَّ ِفيِه َغْيَر الصَّ ََاِب    .َعَلى األْب

 

 َصِحيُح ابِف ِحبَّاف - ت

 ََ ػػدِ  َُهػػ فَّى َسػػَنَة يِّ عِ ْسػػبػػِف ِحبَّػػاَف البُ  ِلئْلمػػاـِ أبِػػي حػػاِعـٍ ُمَحمَّ ََ ََ عِ 354  الُمعَػػ َُهػػ ْلِميػػُذ ابػػِف هػػػ  
َِعاِبِه  ـُ  َاْس ََاُع " خزيمَة   َاألْن ـُ  ُصػَُؿ إلَػى الَحػِديِث " العَّقاِسي َُ َال ػرًا   ََ ََقْد َرعََّبُه َعْرِعيبًا ُمْبَع

فَّى َسػَنَة  ََ َاِب ََسػمَّى 739ِفيِه َصْعٌب  َفأعاَد ابُف بلبػاف الُمعَػ عػاِب َعلَػى األْبػ َِ هػػ َعْرِعيػَب ال
َِعاَب ِبالعَّْرِعي ََصػِحيُح ابػِف ِحبَّػاف "  اإلْحساُف ِفي َعْقِريِب َصػِحيِح ابػِف ِحبَّػافَ " ِب الَجِديِد ال

ِحيَحِة ِفيػِه مَ يْ زَ ُدََف َصِحيِح ابِف خُ  ِة  فاألحاِديُث َغْيُر الصَّ حَّ ثَػرُ َة ِفي الصِّ َْ َِنَّهػا أ  َقِليلَػٌة  ل
َذِلَؾ ِبَسَبِب َعساُهِلِه  ِثيؽِ ِممَّا ِفي َصِحيِح ابِف خزيمَة    .ِفي العََّْ

 

ِحيَحْيف - ث  الُمْسَعْدَرَاُت َعَلى الصَّ

 ََ َِعاٍب ُمَعيَّ : َالُمْسَعْدَرُؾ ُه َُُر األحاِديَث َعَلى َشْرِط  َِعاُب الَِّذي َيْذ ـْ ُيْخِرجْ ال ََل  .هاٍف 

َأْشَهُر ُمْسػَعدْ  َْ أَحِدِهما   ِحيَحْيِف أ ِثيَرٌة َعَلى الصَّ ََ ٍِ ََقْد ُألَِّظْت ُمْسَعْدَرَاٌت  عػاُب  َرٍؾ َِ  ََ " ُهػ
ػػػِحيَحْيف  َِريِّ " الُمْسػػَعْدَرُؾ َعلَػػػى الصَّ َِـِ النَّْيسػػػاُب فَّى َسػػػَنَة ِلْلحػػػا ََ عػػػاٌب 445  الُمعَػػػ َِ  ََ َُهػػػ هػػػػ  

ـَ أَشد  َعساُهبًل ِفي العَّْصِحيِح ِمْف ابِف ِحبَّاف َِ َِفَّ الحا َل ََاِب    .َضْخـٌ  ُمَصنٌَّؼ َعَلى األْب

َجػَد 748ت  ََقْد جػاَء الػذََّهِبي   ََ هػػ َفأعػاَد النََّظػَر ِفػي َدَرَجػِة أحاِديػِث الُمْسػَعْدَرِؾ  َف
َأفَّ ُرْبػػَع  َْ َشػػْرِط أَحػػِدِهما   عػػاَب َعْقِريبػػًا أحاِديػػُث َصػػِحيَحٌة َعلَػػى َشػػْرِطِهما أ َِ أفَّ ِنْصػػَؼ ال

َعٌ  ُض َْ ََم ْبَع الباِقي َضِعيٌؼ ِجّدًا َبْؿ  َالر  َِعاِب َضِعيٌؼ    .ال

ََقْد َََجْدُت ِفي َقِريِب ِنْصِؼ الُجْزِء الثَّاِني َعَلى َعْجِزَئِة ِسػعٍَّة ِمػَف : َحَجرٍ  قاَؿ ابفُ 
َِـِ " الُمْسَعْدَرِؾ  َالعَّساُهُؿ ِفي الَقْدِر المملى َقِليٌؿ ِجّدًا ِبالنِّْسَبِة " إَلى ُهنا اْنَعَهى إْمبلُء الحا
 .إَلى ما َبْعَدُُ 
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ـَ قَػػػْد  َِ ِمػػػَؿ َعْنِقػػػيَح َفَيْبػػػُدَ أفَّ الحػػػا َْ َمػػػاَت َقْبػػػَؿ أْف ُي َـّ َبػػػَدأ ُيَنقُِّحهػػػا  ََّاًل ثُػػػ َجَمػػػَع األحاِديػػػَث أ
َالُل أْعَلـُ  َِعاِب   ِِ ال داِت  .ُمَسََّ

َِعابِػػِه  ـَ الػػذََّهِبي  ِفػػي  ِبيػػَرًة ِلْلُمَحػػدِِّثيَف ِفػػي " َعْلخػػِيُص الُمْسػػَعْدَرِؾ " َقَػػْد قَػػدَّ ََ ِخْدَمػػًة 
ػػـِ َعِلػػى أحاِديػػثِ  َْ ال زاَؿ  الُح ػػفَّ أْحَاَمػػُه ِفيهػػا أْيضػػًا َشػػْيٌء ِمػػَف العَّسػػاُهِؿ   َِ َل الُمْسػػَعْدَرِؾ  

َِخْدَمةٍ   .الُمْسَعْدَرُؾ ِبحاَجٍة إَلى َعْنِقيٍح 
 

ِحيَحْيف - ج  الُمْسَعْخَرجاُت َعَلى الصَّ

 ََ َُُر ُمَؤلُِّظُه أحاِديَث : الُمْسَعْخَرُج ُه َِعاُب الَِّذي َيْذ ََ َِعاٍب ُمَعيٍَّف ال ُِ ُه  .ِبَسَنِد

 ََ َُه َُُر : َُربَّما َخَطَر َعَلى الباِؿ ُسؤاٌؿ  ُِ الُمْسػَعْخَرجاُت إذا َاَنػْت عَػْذ ما فاِئَدُة هػِذ
َِْف ِبَسَنِد صاِحِب الُمْسَعْخَرِج؟ َل َِعاٍب ُمَعيٍَّف    األحاِديَث َنْظَسها ِفي 

ِثيَرًة أَهم   ََ ََاِئَد  َاُب أفَّ ِفي الُمْسَعْخَرجاِت َف  :هاَالَج

ََ َعْنػػ - ػػا ُهػػ ػػَُف الَحػػِديُث ِعْنػػَد صػػاِحِب الُمْسػػَعْخَرِج ِبَسػػَنٍد أْعلَػػى ِممَّ َُ َ  السَّػػَنِد  َفقَػػْد َي  دَ ُعلُػػ
َِعاِب األْصِليِّ   .صاِحِب ال

ػػػِحيِح  أِي إفَّ ِفػػػي الُمْسػػػَعْخَرِج أْحيانػػػًا ِزيػػػاَدًة َصػػػِحيَحًة ِفػػػي َمػػػْعِف  - يػػػاَدُة ِفػػػي قَػػػدِر الصَّ الزِّ
صَ الَحِديِث  فَ  َُُر الَحِديَث ِبالَمْعِف الَِّذي ََ َاَفَؽ هذا الَلْظظُ ُمَؤلُِّؼ الُمْسَعْخَرِج َيْذ ََاًء   َلُه َس

ُُ ِلهذا ََاِفْقُه  َفَيْنَبِغي االْنِعبا ـْ ُي ـْ َل َِعاِب األْصِليِّ أ  .َلْظَظ ال

َيُة أحاِديثِ  - َِ َِبال َعْق ُِ ِبأساِنيَد َجِديَدٍة   َِد ُر َُ َذِلَؾ ِب َِعاِب   عَّْصػِريِح ِبَسػماِع َمػْف َعػْنَعَف  ال
ٍَ ُمْبَهـٍ  ََذا ََعْقِيِد ُمْهَمٍؿ  ََعْعِييِف را  .َه

َأَهم ها ِثيَرٌة أْيضًا   ََ َْ أَحِدِهما  ِحيَحْيِف أ  : َالُمْسَعْخَرجاُت َعَلى الصَّ

ٍر اإلْسماِعيِليِّ  - َْ  .الُمْسَعْخَرُج َعَلى َصِحيِح الُبخاِريِّ أِلِبي َب

 .يِّ نِ يْ ايِ رَ ظَ سْ َة اإلِ انَ ََ ُج َعَلى َصِحيِح ُمْسِلـٍ أِلِبي عَ الُمْسَعْخرَ  -
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ِحيَحْيِف أِلِبي نُ  الُمْسَعْخَرجُ  -  .ِعيـٍ األْصَظهاِنيَعَلى الصَّ

 

ػا ِفيهػا لَػْيَس  - ح ِثيػٌر ِممَّ ثَػَر مػا ِفيهػا َصػِحيٌح  َََ َْ َُمْسَنُد أْحَمَد  فَػإفَّ أ الس َنُف األْرَبَعُة 
 َْ ِحيَحْيف أ  .أَحِدِهماِفي الصَّ

ـْ  ػػػػِحيَحِة الَّعِػػػػي لَػػػػ ثْػػػػَرُة األحاِديػػػػِث الصَّ ََ ػػػػذا َيَعَبػػػػيَُّف لَػػػػَؾ  ََ َُمْسػػػػِلـٌ َه ِفػػػػي  ُيْخِرْجهػػػػا الُبخػػػػاِري  
ََما َصرَّحا ِبذِلؾَ   .َصِحيَحْيِهما َخْشَيَة اإلطاَلِة  

 

ِحيِح ِبَحَسِب َمصاِدرِهِ   َمراِتُب الصَّ

َأفَّ  ِِ ِفيهػػا َعِلْمنػا أفَّ الَمصػػاِدَر َدَرجػػاٌت   ْضػػِع األحاِديػػِث ََ ػػؿِّ َمْصػػَدٍر ُشػػُرَطًا ُمَعيََّنػػًة ِل َُ  ِل
ِحيِح ِبَحَسِب َمصاِدرُِِ  َقد َف َمراِعَب الَحِديِث الصَّ ـَ الُمَحدِّثَُ  :إَلى ما َيِلي 1 َقسَّ

ُِ أْعلَػػى الَمراعِػػبِ  - َهػِذ ـٌ   َُمْسػػِل َهػػَ مػا اعَّظَػػَؽ َعَلْيػػِه الشَّػػْيخاف  أْي مػا أْخَرَجػػُه الُبخػػاِري     
 ."ُمعََّظٌؽ عليه " الذي ُيَسمَّى 

ََاةِ  - َالر  َـّ ما اْنَظَرَد ِبِه الُبخاِري   أِلفَّ ُشُرََطُه أْعَلى ِفي االعِّصاِؿ   .ُث

َـّ ما اْنَظَرَد ِبِه ُمْسِلـٌ  -  .ُث

ـْ ُيَخرِّجاُُ  - ََل َـّ ما َاَف َعَلى َشْرِطِهما   .ُث

َلَ  - َـّ ما َاَف َعَلى َشْرِط الُبخاِريِّ   .ـْ ُيَخرِّْجهُ ُث

ـْ ُيَخرِّْجهُ  - ََل َـّ ما َاَف َعَلى َشْرِط ُمْسِلـٍ   .ُث

َْ َشْرِط أَحِدِهما - َُْف َعَلى َشْرِطِهما أ ـْ َي ََل َـّ ما َصحَّ ِعْنَد َغْيِرِهما   .ُث

                                                           
َليس مف حيث َؿ حديث هذا العقسيـ 1 أحد الشيخيف   فربما ينظرد منظردا مف حيث المصادر  

َة ما أخرجه أحدهما  فهَ  َربما أخرج غير الشيخيف حديثا بق َى ما اعظقا عليه   بحديث يََف بمسع
 .عقسيـ إجمالي  أي مف حيث الغالب
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 الَحِديُث الَحَسنُ : ثاِنياً 

 

 :َتْعِريُفوُ 

َِر ُمْصػػػػَطلَ  رًا َعػػػػْف ُظهُػػػػ َقَػػػػْد أراَد َظهَػػػػَر هػػػػذا الُمْصػػػػَطَلُح ُمعَػػػػَأخِّ ػػػػِعيِؼ   َالضَّ ػػػػِحيِح  ِح الصَّ
َا هذا الُمْصَطَلَح ِللعَّْعِبيػِر َعػْف  َضُع ََ َف َجْعَؿ الَحِديِث الَمْقُبَِؿ َدَرَجَعْيِف َرِئيَسَعْيِف  َف الُمَحدِّثَُ

ََ َعْعِريُؼ الَحِديِث الَحَسِف؟  .الدََّرَجِة الثَّاِنَيِة ِمَف الَحِديِث الَمْقُبَِؿ  َفما ُه

َذِلػػَؾ ِبَسػػَبِب َعػػَدـِ َلقَػػ ْد َعَعػػدََّدْت ِعبػػاراُت الُمَحػػدِِّثيَف ِفػػي َعْعِريػػِؼ الَحػػِديِث الَحَسػػِف  
ػػٍة ِفػػي ِبداَيػػِة إْطػػبلِؽ الُمْصػػَطلَ  َِبخاصَّ ـْ قَػػْد َعػػرَّ اْسػػِعْقراِر الَمْعَنػػى   أَِلفَّ َبْعَضػػُه َؼ أَحػػَد ِح  

َالَحَسُف ِلَغْيرُِِ  :ِقْسَمْيِه  َفإفَّ الَحِديَث الَحَسَف ِقْسماِف ُهما  .الَحَسُف ِلذاِعِه  

 :َفِمْف أْشَهِر العَّْعِريظاِت الَقِديَمةِ  

ػِذِب  : هػ279َعْعِريُؼ العِّْرِمِذيِّ ت  - ََ ـُ ِبال ُِ َمْف ُيعََّه ََُُف ِفي إْسناِد َُؿ  َحِديٍث ُيْرََى ال َي
َُيْرََى ِمْف َغْيِر ََْجٍه َنحْ  ََُُف الَحِديُث شاّذًا   ََ ذِلَؾ ال َي

1. 

 .َفهذا َعْعِريُؼ الَحَسُف ِلَغْيرُِِ 

َِبأنَُّه ُيَعرُِّؼ أَحَد ِقْسَمْي الَحَسِف   ََقْد اْنعُِقَد هذا العَّْعِريؼُ  ِحيَح َذِلَؾ   ِبَأنَُّه َيْشَمُؿ الصَّ
ََما َسَيْأِعي َبياُنُه إْف شاَء اللُ  ََ الَحَسُف ِلَغْيِرُِ    .َُه

ََعَلْيػػِه َمػػداُر : هػػػ388ت َعْعِريػػُؼ الَخطَّػػاِبيِّ  - َاْشػػُعِهَر ِرجالُػػُه   ََ مػػا ُعػػِرَؼ َمْخَرُجػػُه   ُهػػ
ََيْسَعْعِمُلُه عامَُّة الُظَقهاءِ  َثُر الُعَلماِء   َْ ََ الَِّذي َيْقَبُلُه أ َُه َثِر الَحِديِث   َْ  .أ

ََبقِ  ِحيَح   ََذِلَؾ َيْشَمُؿ الصَّ  ََ  .يُة العَّْعِريِؼ َغْيُر َدِقيؽٍ ََقْد اْنعُِقَد هذا العَّْعِريُؼ أْيضًا  َفُه

ََبػْيَف ال َـِ الَحِديِث  َبْؿ َميََّزْت َبْيَنُه  َُُعِب ُعُل ْفُه َبْعُض  ـْ ُعَعرِّ يػََل َِ ػِحيِح بِػأفَّ را  هِ َحػِديِث الصَّ
ََغْيُرُُ  ََما َفَعَؿ اْبُف الصبلِح  ِحيِح    .أَقؿ  َضْبطًا ِمْف راَِي الَحِديِث الصَّ

                                                           
َِعاُب الِعَلؿِ  1  .جاِمُع العِّْرِمِذي  
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َفُه المُ  ُرََف ِبأنَّػهُ ََقْد َعرَّ ُُ ِبَنْقػِؿ َعػْدٍؿ َخػؼَّ َضػْبُطُه َعػْف ِمْثِلػِه إلَػى : َعَأخِّ مػا اعََّصػَؿ َسػَنُد
ال ِعلَّةٍ  ٍَذ  ُُ  ِمْف َغْيِر ُشُذ  .ُمْنَعها

َُػؿ  ُرََاِة الَحَسػِف قَػْد َخػؼَّ  َُػََف  َِهػَي أنَّػُه ال ُيْشػَعَرُط أْف َي َلٌة   َِ َِفػي هػذا العَّْعِريػِؼ ُمْشػ
َثرَ َضْبُطُهـْ  َْ َْ أ َََُف الَِّذي َخؼَّ َضْبُطُه ََاِحدًا أ َُِف أْف َي  .  َبْؿ ُيْم

َِذ ُدََف َغْيِرُِ ِمَف الِعَلؿِ  ِر الش ُذ َْ ُُ ساِبقًا ِمْف ِذ ََْرنا  .هذا ِباإلضاَفِة إَلى ما َذ
 

 :التَّْعِريُف الُمْختارُ 

َِفػػػي ال َف َبْعػػَد النََّظػػػِر ِفػػػي َعْعِريظػػػاِت الَحػػػِديِث الَحَسػػِف   َمْلُحَظػػػاِت الَّعِػػػي الَحَظهػػػا الُمَحػػػدِّثَُ
ػػا الَحَسػػفُ َعَلْيهػػا ُنِريػػُد أْف ُنَعػػرَِّؼ الَحػػِديَث ال َأمَّ ِلَغْيػػِرُِ َفَسػػَيْأِعي َقِريبػػًا إْف شػػاَء  َحَسػػَف ِلذاعِػػِه  

ََما َيِلي َُِف أْف ُنَعرَِّؼ الَحِديَث الَحَسَف ِلذاِعِه  َُيْم  :الُل  

 ََ ثَػَر  :الَحِديُث الَحَسُف ُه َْ َْ أ ـْ أ َاِحػٍد ِمػْنُه ُُ ِبِثقػاٍت َخػؼَّ َضػْبُط  الَحِديُث الَِّذي اعََّصَؿ َسػَنُد
 .ِمْف َغْيِر ِعلَّةٍ 

 :َفبل ُيَعد  الَحِديُث َحَسنًا إالَّ ِبُشُرٍَط ِهيَ  

َََُف السََّنُد ُمعَِّصبلً  -  .أْف َي

ػػْف َخػػؼَّ َضػػْبُط ََا - َِ َل ََاِة ِثقػػاٍت   ػػؿ  الػػر  َُ ََف  ػػ َُ ـْ أْف َي َْ َخػػؼَّ َضػػْبُطُه َلَػػ ثَػػَر   َْ َْ أ ـْ أ ِحػػٍد ِمػػْنُه
َالَحِديِث الَحَسفِ  ِحيِح   َهذا ُهََ الَظْرُؽ الََِحيُد َبْيَف الَحِديِث الصَّ  .َجِميعًا  

َََُف الَحِديُث ُمَعبلو  -  .أْف ال َي

ـُ ِبأفَّ الَحِديَث َحَسٌف ال َيْعِني الَجْزـَ ِبأفَّ النَِّبيَّ َصػلَّى اللُ  َْ َسػلَّـَ قَػْد قالَػُه  َالُح  َعَلْيػِه ََ
ُُ ِفي الَحِديِث اِحادِ  ََما َسَبَؽ أْف َبيَّنا ِظي  َْ َهذا َي نَّما َيْعِني أفَّ َغَلَبَة الظَّفِّ ِبذِلَؾ    .َا 

 :ِمثاُلوُ 
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دٍ  َُ ػُد ْبػُف َخاِلػٍد َعػْف ُمَعػرِِّؼ ْبػ: قاَؿ أُبػَ دا ِثيػُر ْبػُف ُعَبْيػٍد َحػدَّثََنا ُمَحمَّ ََ ِف ََاِصػٍؿ َعػْف َحػدَّثََنا 
َسػلَّـَ قَػاؿَ  َأْبَغػُض اْلَحػبَلِؿ  :ُمَحاِرِب ْبِف ِدثَاٍر َعْف اْبػِف ُعَمػَر َعػْف النَّبِػيِّ َصػلَّى اللَّػُه َعَلْيػِه ََ

 .1ِإَلى اللَِّه َعَعاَلى الطَّبَلُؽ 

ََ َصُدَؽٌ  َُؿ  ُرََاِعِه ِثقاٌت  إالَّ ُمَحمََّد ْبَف خاِلٍد َفُه  .َفهذا َحِديٌث 
 

 :ْقساُموُ أ

 :الَحِديُث الَحَسُف ِقْسماف

ََ الَّػػػِذي َسػػػَبَؽ َعْعِريظُػػػُه  َُسػػػمَِّي َحَسػػػنًا ِلذاعِػػػِه أِلفَّ  - َُهػػػ ُشػػػُرََط الَحػػػِديِث الَحَسػػػُف ِلذاعِػػػِه  
ََدةٌ  ُج َْ َيٍة ِمْف َحِديٍث آَخرَ  الَحَسِف َم َِ ال َيْحعاُج إَلى َعْق ِلَيِصَؿ إَلى  ِفي الَحِديِث َنْظِسِه  

 .الَحَسفِ  َدَرَجةِ 

ِعيُؼ َضْعظًا َيِسيرًا إذا ُرَِي ِمػْف َطِريػٍؽ آَخػرَ  - ََ الَحِديُث الضَّ َُه َْ  الَحَسُف ِلَغْيِرُِ   ِمْثِلػِه أ
ََى ِمْنهُ   .أْق

 :َفبل ُبدَّ ِلْلَحَسِف ِلَغْيِرُِ ِمْف ُشُرٍَط ِهيَ 

ََمعْ  - ػػػََف الَحػػػِديُث األْصػػػُؿ َحػػػِديثًا َضػػػِعيظًا َضػػػْعظًا َيِسػػػيرًا   َُ ػػػََف ِفػػػي أْف َي َُ َنػػػى هػػػذا أْف َي
َْ مػػا  ـْ ُيَصػػرِّْح ِبالسَّػػماِع  أ َْ َعْنَعَنػػٌة ِمػػْف ُمػػَدلٍِّس لَػػ ػػْبِط  أ يػػِه َضػػْعٌؼ َيِسػػيٌر ِفػػي الضَّ َِ را

َََؿ ذِلؾَ   .شا

ََ َضػػػْعٌؼ َشػػػِديٌد   ََالِظْسػػػِؽ َفهُػػػ ػػػِذِب   ََ ػػػا إذا َػػػاَف َضػػػْعُظُه ِفػػػي الَعدالَػػػِة َاالعِّهػػػاـِ ِبال أمَّ
ػػذِلَؾ إذا َػػافَ  ػػِعيِؼ ُمخاَلظَػػٌة ِللثِّقػػاِت  َفهػػذا َضػػْعٌؼ َشػػِديٌد  أِلنَّػػُه قَػػْد اْجَعَمػػَع ِفيػػِه  َََ ِفػػي الضَّ
ْعؼِ   .َسَبباف ِللضَّ

                                                           
ََراِهَيِة الطَّبلِؽ  رقـ  1 َِعاُب الطَّبلِؽ  باٌب ِفي  َد   َُ  .َََت َعَلْيهِ   َسَ 2178ُسَنُف أِبي دا
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ََى ِمْنُه  أْي َحَسن - َْ  اأْف ُيْرََى ِمْف َطِريٍؽ آَخر ِمْثِلِه  أْي َضِعيظًا َضْعظًا َيِسيرًا  أَ أْق أ
ََاَيػػػػػُة اأُلْخػػػػػاَصػػػػِحيح َاًء َاَنػػػػػْت الرِّ َاًء َاَنػػػػػْت َعػػػػػْف   َسػػػػػ َْ الَمْعَنػػػػػى  ََسػػػػػ َرى بِػػػػالَلْظِظ أ

َْ َعْف َغْيرُِِ  حاِبيِّ َنْظِسِه أ  .الصَّ

 

 :ِمثاُلوُ 

زَّاِؽ َأْنَبَأَنػػػا َمْعَمػػػٌر َعػػػْف : قػػػاَؿ اْبػػػُف ماَجػػػةَ   ػػػُد ْبػػػُف َيْحَيػػػى َحػػػدَّثََنا َعْبػػػُد الػػػرَّ َجػػػاِبٍر َحػػػدَّثََنا ُمَحمَّ
ِرَمَة َعْف ا اْلُجْعِظيِّ  َْ َسلَّـَ اَل َضَرَر َعْف ِع ْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسَُؿ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ََ

ََاَل ِضَراَر 
1. 

ََ جػػاِبرٌ  َفهػػذا الَحػػِديثُ   ٍَ َضػػِعيٌؼ ُهػػ َرَد ِمػػْف طُػػُرٍؽ ُأْخػػَرى ِظػػعْ الجُ  ِفيػػِه را نَّػػُه ََ َِ َل ي   
يِه  َفصاَر َحَسنًا ِلَغْيرُِِ  َِّ  .عَُق

 

 :ُحْكُموُ 

ػِحيِح  إالَّ الحَ  َذِلػَؾ أِلنَّػُه َالَحػِديِث الصَّ َاألْحَاـِ   ِديُث الَحَسُف َحِديٌث َمْقُبٌَؿ ِفي الَعِقيَدِة 
ػػْبِط   يػػِه ضػاِبٌط  إالَّ أنَّػػُه لَػْيَس ِفػػي الَمراعِػِب الُعْلَيػػا ِمػَف الضَّ َِ أفَّ ِفيػِه َمػْف َخػػؼَّ َضػْبُطُه  َفرا

ٍِ ََحعَّػػى الَحَسػػف ِلَغْيػػِرُِ فَػػإفَّ مػػا نَ  ُُ ِمػػْف َخَطػػٍأ ُِ ِمػػْف َطِريػػٍؽ  ْخشػػا َِد ُر َُ ِفػػي الَحػػِديِث قَػػْد زاَؿ بِػػ
الً  ََُُف َمْقُب ََى  َفَي َْ أْق ُُ أ ََا  .ُأْخَرى ِفي ُمْسَع

ََما َيِلي ََلِة ُمَرعََّبًة َعْرِعيبًا َعناُزِلّيًا  ََُُف َعْرِعيُب األحاِديِث الَمْقُب  :َِبهذا َي

ِحيُح ِلذاِعهِ  - أ  .الصَّ

ِحيحُ  - ب  .ِلَغْيرُِِ  الصَّ

 .الَحَسُف ِلذاِعهِ  - ت

 .الَحَسُف ِلَغْيِرُ - ث

                                                           
 .2341ُب األْحَاـِ  باُب َمْف َبَنى ِفي َحقِِّه ما َيُضر  ِبجاِرُِ  رقـ ُسَنُف اْبِف ماَجَة  َعا 1
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 أَصح  أْو أْحَسُن َحِديٍث ِفي البابِ 

مػًا  َْ َُربَّمػا َظػفَّ القػاِرُئ أفَّ هػذا ُيَعػد  ُح ـْ   عُػِبِه َُ َِفػي  ُِ الِعباَرُة َعَلى أْلِسَنِة الُمَحدِِّثيَف  َعِرُد هِذ
ػػػِحيحُ  َالصَّ َْ ُحْسػػػِنِه   ِة الَحػػػِديِث أ ََى  ِبِصػػػحَّ ََ أْقػػػ ـْ ُيِريػػػُدََف ِبالِعبػػػاَرَعْيف أفَّ الَحػػػِديَث ُهػػػ أنَّهُػػػ

َِنَُّه  ََُُف َضِعيظًا ل ََقْد َي َْ َحَسنًا   ََُُف َصِحيحًا أ َهذا أْمٌر ِنْسِبي   َفَقْد َي َحِديٍث ِفي الباِب  
ََى ِمْف َحِديٍث َضِعيٍؼ آَخر  َفَعَنبَّْه ِلذِلؾ  .أْق

ػػُد ْبػػُف َحسَّػػاَف السَّػْمِعي  َحػػدَّثََنا َخلَػػُؼ ْبػػُف َخِليظَػػَة َعػػْف َأبِػػي َحػػدَّثَ : َِمػْف أْمِثَلعِػػهِ   َنا ُمَحمَّ
َسػلَّـَ قَػاَؿ اْلُقَضػاُة َثبَلثَػٌة ََاِحػ ٌد َهاِشـٍ َعْف اْبِف ُبَرْيَدَة َعْف َأِبيِه َعْف النَِّبيِّ َصلَّى اللَّػُه َعَلْيػِه ََ

َرُجػػٌؿ ِفػػي اْلَجنَّػػِة ََاْثَنػػاِف ِفػػي النَّػػاِر َفأَ  ػػا الَّػػِذي ِفػػي اْلَجنَّػػِة َفَرُجػػٌؿ َعػػَرَؼ اْلَحػػؽَّ َفَقَضػػى بِػػِه ََ مَّ
ََ ِفػػي  َرُجػػٌؿ َقَضػػى ِللنَّػػاِس َعلَػػى َجْهػػٍؿ َفهُػػ ََ ِفػػي النَّػػاِر ََ ػػـِ َفهُػػ َْ َعػػَرَؼ اْلَحػػؽَّ َفَجػػاَر ِفػػي اْلُح

د َُ  .1اْبِف ُبَرْيَدَة اْلُقَضاُة َثبَلَثٌة َََهَذا َأَصح  َشْيٍء ِفيِه َيْعِني َحِديَث : النَّاِر َقاَؿ َأُبَ َدا

ػػُد ْبػػُف َحسَّػػافَ  َِفيػػِه خلػػؼٌ : َهػػذا السَّػػَنُد ِفيػػِه ُمَحمَّ َصػػُدٌَؽ اْخػػَعَلَط  : َصػػُدٌَؽ لَػػيُِّف الَحػػِديِث  
َِع ُطُرِقػػػِه  َالَحػػػِديُث ِبَمْجُمػػػ نَّػػػُه أْفَضػػػُؿ َسػػػَنٍد ِلْلَحػػػِديِث   َِ َل فالَحػػػِديُث ِبهػػػذا السَّػػػَنِد َضػػػِعيٌؼ  

 .ٌف ِلَغْيرُِِ َحسَ 
 

 الُحْكُم َعَمى السََّندِ 

ََاِة   َِثقَػػػُة َجِميػػػِع الػػػر  َِهػػػَي االعِّصػػػاُؿ   َعَرْفػػػَت سػػػاِبقًا أفَّ ُشػػػُرََط الَحػػػِديِث الَمْقُبػػػَِؿ ثبلثَػػػٌة  
َِهػيَ  َيًة  َِ ـُ الُمَحدُِّث َعَلى الَحِديِث ِبأْلظاٍظ َيُظن ها القاِرُئ ُمَعسا َُ ََقْد َيْح ـُ الِعلَِّة   َلْيَسػْت  ََعَد

ُِ الِعباراُت ِهيَ  َهِذ  :ََذِلَؾ  

َعَػػُدؿ   - ََاِة َفقَػػْط   ـٌ َعلَػػى الػػر  ػػ َْ ُِ الِعبػػاَرُة ُح ػػِحيِح  َفهػػِذ َْ ِرجالُػػُه ِرجػػاُؿ الصَّ ُرََاعُػػُه ِثقػػاٌت  أ
ـَ ِبَعػػدَ  ػػ َْ ال َعْشػػَمُؿ الُح ـَ ِباعِّصػػاِؿ السَّػػَنِد   ػػ َْ َِد َشػػْرٍط ََاِحػػٍد  فَػػبل َعْشػػَمُؿ الُح ـِ َعلَػػى َُُجػػ

ال ُعَعد  َعْصِحيحًا ِلْلَحِديثِ  ُِ أْدَنى الِعباراِت   َهِذ َِد ِعلٍَّة    .َُُج

                                                           
ـُ الَحِديِث  1 ُُ  َرَق َِعاُب األْقِضَيِة  باٌب ِفي القاِضي ُيْخِط َد   َُ  .3573ُسَنُف أِبي دا
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ََعػػػَدـِ  - َاالعِّصػػػاِؿ  ََاِة  مػػػًا َعلَػػػى الػػر  َْ َْ َحَسػػُف اإلْسػػػناِد  َفهػػػذا ُيَعػػد  ُح َصػػِحيُح اإلْسػػػناِد  أ
ـَ َعلَػػػػى ا ػػػػ َْ ػػػػفَّ ذِلػػػػَؾ ال َيْشػػػػَمُؿ الُح َِ َل َِد ِعلَّػػػػٍة ِفػػػػي السَّػػػػَنِد   ُجػػػػ لَمػػػػْعِف  فَػػػػبل ُيَعػػػػد  ذِلػػػػَؾ َُ

َْ َعْحِسينًا ِلْلَحِديثِ   .َعْصِحيحًا أ

ُِ ِهػػَي  - َالَمػػْعِف َجِميعػػًا  َفهػػِذ ـٌ َعلَػػى السَّػػَنِد  ػػ َْ َْ َحػػِديٌث َحَسػػٌف  َفهػػذا ُح َحػػِديٌث َصػػِحيٌح  أ
َْ َعْحِسينًا ِللْ الش ُرََط الثَّبلَثةَ  الِعباَرُة الَِّعي َعْجَمعُ  َُعَعد  َعْصِحيحًا أ  .َحِديثِ   

 

 يٌح وما شاكمياحِ صَ  َحَسنٌ 

ػػػػٍة  -َََرَدْت ِعْنػػػػَد َبْعػػػػِض الُمعَقَػػػػدِِّميَف  َِ  -العِّْرِمػػػػِذيِّ َِبخاصَّ ـْ ُيَبػػػػيِّْف أْصػػػػحاُبها ِعبػػػػاراٌت ُمْشػػػػ َلٌة لَػػػػ
ََدُهـْ ِمْنها َِمْف أَهِـّ هِذُِ الِعباراِت ما َيِلي  ُربَّما ِلَظنِِّهـ أفَّ َمْعَناها ََاِضحٌ َمْقُص   : 

 

 َحَسٌف َصِحيحٌ  .1

ثَػػػَر  َْ َقَػػػْد أ ْيػػػَؼ ُيْجَمػػػُع َبْيِنِهمػػػا   ََ َْ َصػػػِحيٌح  َف ػػػا َحَسػػػٌف أ ََمػػػا َمػػػرَّ َمَعنػػػا سػػػاِبقًا إمَّ الَحػػػِديُث 
َالَجََاُب ِفيِه اْحِعماالتٌ   :العِّْرِمِذي  ِمْف ذِلَؾ  

  أنَّػػػُه َحَسػػػٌف ِلذاعِػػػِه َصػػػِحيٌح ِلَغْيػػػِرُِ  َفلَػػػُه َسػػػَنداف َحَسػػػناف َفأْصػػػَبَح ََ َصػػػِحيحًا ِلَغْيػػػِرُِ  َفهُػػػ
َِنَُّه َحَذَؼ َحْرَؼ الَعْطؼِ   .َحَسٌف ََصِحيٌح  ل

 ـْ  ََصِحيٌح ِعْنَد آَخِريف  .أنَُّه َحَسٌف ِعْنَد َبْعِضِه

  َِنَّػُه َحػَذَؼ َْ َصػِحيٌح  ل ََ َحَسٌف أ ِعِه  َفُه ـُ الَجْزـِ َبْيَف ُحْسِف الَحِديِث َِصحَّ ََعَد العََّرد ُد 
 .َرد دِ َحْرَؼ العَّ 

  ُػِحيح ػأفَّ أْعلَػى الَمراعِػِب الصَّ ََ ػِحيِح  َف َُدََف الصَّ َؽ الَحَسِف  َْ َـّ الَحَسػُف   أنَّها َمْرَعَبٌة َف ثُػ
ِحيحُ  َـّ الَحَسفُ   الصَّ  .ُث
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ََ أفَّ  ََُؿ  هِذُِ اِراءِ  َُهػ الَحػِديَث  ِعْنَد النََّظِر ِفيها عُِظيِد ِمْف َحْيُث َدَرَجُة الَحػِديِث َشػْيئًا ََاِحػدًا  
َهذا ُهََ الرَّاِجحُ  ِحيِح  َفِهَي ِفي الَحِقيَقِة َرْأٌي ََاِحٌد   ََف الصَّ َُد َؽ الَحَسِف   َْ  .1 َف

َِهيَ   ََجُد آراٌء ُأْخَرى   :َُع

   ِلػِه َصػِحيٌح َْ ُِ َمْرَعَبػٌة أْعلَػى ِمػْف َق َهِذ أفَّ الَحِديَث َحَسٌف ِبَسَنٍد  ََصِحيٌح ِبَسَنٍد آَخر  
ََى ِممَّا َلُه إْسناٌد ََاِحٌد  ُه إْسنادافِ أِلفَّ ما لَ  أْق

2. 

  َِحيح َالصَّ  .أفَّ الَحَسَف ِعْنَد العِّْرِمِذيِّ ِبَمْعَنى الَمْقُبَِؿ  َفَيْشَمُؿ الَحَسَف 

  ًَِفيِه َمْعَنى َِفي هذا َنَظٌر  َفإفَّ  أفَّ الَحِديَث َصِحيٌح   َيُقَُؿ ذِلَؾ ِفي  العِّْرِمِذيَّ  َحَسٌف  
َالَقصاصِ  أحاِديثَ  َِد  َِفي الُحُد ـَ   يٍَّة ِفي ِصَظِة َجَهنَّ  .َمْرَِ

 

 َحَسٌف َغِريبٌ  .2

ُِ الِعباَرُة ِعْنَد العِّْرِمِذيِّ َعْعِني أَحَد أْمَرْيف  :َهِذ

  ًَهذا إذا َاَنْت َغراَبُة الَحِديِث ُمْطَلَقة  .َحَسٌف ِلذاِعِه  

  ِْسِبيَّةً َحَسٌف ِلَغْيِرُِ  إذا َاَنْت َغراَبُة الَحِديِث ن. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ََ مػػػا َرجَّ  1 َُهػػػ ثَػػػِر الُمَحػػػدِِّثيف   َْ ُؿ أ َْ ََ قَػػػ ََ صػػػاِحُب الدِّراَسػػػػِة . َحػػػُه ُأْسػػػعاُذنا دَُهػػػ َُهػػػ َر الػػػديف ععػػػر   نػػػ

َاُنهػػػا  َُعْن َصػػػِة ِفػػػي جػػػاِمِع العِّْرِمػػػِذي   ػػػِحيَحْيف " الُمَعَخصِّ َالصَّ َاَزَنػػػُة َبػػػْيَف جاِمِعػػػِه  َالُم ـُ العِّْرِمػػػِذي  " اإلمػػػا
ََ النَّْقِد أْيضاً   .َاْنُظْر َمْنَه

 .64 ُنْزَهُة النََّظِر الْبِف َحَجٍر ص 2
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 َصِحيٌح َغِريبٌ  .3

َِنَُّه َصِحيحٌ  َل  .َهذا َيْعِني ِعْنَد العِّْرِمِذيِّ أفَّ الَحِديَث َحِديٌث َغِريٌب 
 

 َحَسٌف َصِحيٌح َغِريبٌ  .4

ُِ الِعبػػاَرُة ِعْنػػَد العِّْرِمػػِذيِّ َجَمَعػػْت َبػػْيَف ُمْصػػَطَلِح  ْرنػػا سػػاِبقًا  " َحَسػػٌف َصػػِحيٌح " َهػػِذ ََ ََمػػا َذ
ََاُب أفَّ الَغِريػػَب " َغِريػػٌب " َطَلِح َُمْصػ َالَجػػ ََ َغِريػٌب؟  َُهػػ ثَػػُر ِمػػْف َسػَنٍد  َْ ػػَُف لَػُه أ َُ ْيػَؼ َي ََ َف
ََما َيِلي: ِقْسماف َُيْصِبُح الَمْعَنى  ِنْسِبي     :ُمْطَلٌؽ ََ

  َْ َالُحْسػػِف  أ ِة  ػػحَّ َُد العَّػػَرد ُد َبػػْيَف الصِّ اْخػػِعبلُؼ  إْف َاَنػػْت الَغراَبػػُة ُمْطَلقَػػًة فالَمْقُصػػ
َالَحَسػِف   ػِحيِح  َْ أنَّهػا ُمَرعََّبػٌة َبػْيَف الصَّ َالعَّْحِسػيِف  أ الُمَحدِِّثيَف ِفيِه َبْيَف العَّْصػِحيِح 

 .َُؿ  ذِلَؾ ِباإلضاَفِة إَلى أنَُّه َغِريبٌ 

 ِفػػػ ُُ ْرنػػػا ََ ػػػؿَّ مػػػا َذ َُ ػػػا إْف َاَنػػػْت الَغراَبػػػُة ِنْسػػػِبيًَّة فَػػػإفَّ الِعبػػػاَرَة َعْحَعِمػػػُؿ  " ي َمْعَنػػػى َأمَّ
ََاَيةِ " َحَسٌف َصِحيٌح  ُِ الرِّ ٍد ِنْسِبيا ِفي هِذ  .ِباإلضاَفِة إَلى َعَظر 

 

ِة الَمْتِن؟ الُزمُ تَّ ال ِة السََّنِد وِصحَّ  َبْيَن ِصحَّ

ُة الَمػْعِف  َفُربَّمػا َػاَف السَّػَنُد َصػػ ِة السَّػَنِد ِصػحَّ ِحيحًا ال عَػبلُزـَ َبْيَنُهمػا  أْي ال َيْلػَزـُ ِمػْف ِصػحَّ
الً   .ََاَف الَمْعُف َمْعُل

ُة السََّنِد  َفُربَّما َػاَف الَمػْعُف َصػِحيحًا ِبَسػَنٍد  فَػبل َيْعنِػي هػذا  ِة الَمْعِف َصحَّ ال َيْلَزـُ ِمْف ِصحَّ
َاِحػِد َعلَػى األَقػؿا  َِد َسػَنٍد َصػِحيٍح  َة الَمػْعِف عَػُدؿ  َعلَػى َُُجػ َِػفَّ ِصػحَّ َل   ُِ َُؿِّ أسػاِنيِد َة   ِصحَّ

 .ِلهذا الَمْعفِ 
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ِحيِح والَحَسنِ    اْصِطالحاٌت ُأْخَرى ِلمصَّ

ِلمػػاٍت ُمَعَعػػدَِّدًة ِللدَّاللَػػِة َعلَػػى  ََ ػػٍة َقْبػػَؿ اْسػػِعْقراِر االْصػػِطبلحاِت  َِبخاصَّ َف  اْسػػَعْعَمَؿ الُمَحػػدِّثَُ
ُِ الُمْصَطلَ  َِمْف هِذ  :حاتِ َقُبَِؿ الَحِديِث  

َهػػذا َيْعنِػػي أنَّػػ - ِلػػهِ َحػػِديٌث َجيِّػػٌد   َْ  حػػديثٌ "  ُه َحػػِديٌث َصػػِحيٌح  إالَّ أفَّ الُمَحػػدَِّث ال َيْعػػِدُؿ َعػػْف َق
َِغِه الصَِّحيحَ " َصِحيٌح  ََف َصِحيحًا ِلَغْيِرُِ  أَْ أْف َيَعَردََّد ِفي ُبُل َُ ََأْف َي  .إالَّ ِلَسَبٍب  

َْ حَ  - َهػػذا َيْعنِػػي أنَّػػُه َصػػػِحيٌح أ َْ َحػػِديٌث ثابِػػػٌت   َِي   أ نوػػُه غاِلبػػًا مػػػا َحػػِديٌث قَػػ َِ َل َسػػٌف  
َالُل أْعَلـُ  ِلَمِة َجيٍِّد   ََ ََ ُدََف  ََُُف َصِحيحًا  َفُه  .َي

َِػُف  - َُيْم َُػَُف َحَسػنًا   َغاِلبػًا مػا َي َهذا َيْعِني أنَُّه صػاِلٌح ِلبلْحِعجػاِج بِػِه   َحِديٌث صاِلٌح  
َِيا  ِلَمِة َق ََ َََُف َصِحيحًا  َفهذا ُدََف   .أْف َي

َِعابِػػػِه َمصػػػاِبيُح الس ػػػنَِّة  َفقَػػػْد َأْطلَػػػَؽ َعلَػػػى ماأْخَرَجػػػُه  1يِّ ِلْلَبَغػػػَِ  - اْصػػػِطبلٌح خػػػاص  فػػػي 
َالَحَسػَف  ِحيَح  ََقْد اْنعُِقَد فِي ذِلَؾ  أِلفَّ ِفي الس َنِف الصَّ أْصحاُب الس َنِف َحِديٌث َحَسٌف  

ِعيَؼ  َفَيْنَبِغي العََّنب ُه إَلى هذا  .َالضَّ

 

 يِث الَحَسنِ َمصاِدُر الَحدِ 

ػػِحيِح   َا ِفػػي الَحػػِديِث الصَّ ََمػػا َفَعلُػػ ػػٍة  ـْ ُيْظػػِرْد الُعَلمػػاُء الَحػػِديَث الَحَسػػَف ِبُمَصػػنَّظاٍت خاصَّ لَػػ
 ََ َُد ُهنػػػا ِبمصػػػاِدِر الَحػػػِديِث الَحَسػػػِف ُهػػػ ثُػػػُر ِفيهػػػا الَحػػػِديُث : فالَمْقُصػػػ َْ الُمَصػػػنَّظاُت الَّعِػػػي َي

َا ِحيِح  ُِ الَمصاِدِر ماَيِليالَحَسُف ُمْخَعِلطًا ِبالصَّ َِمْف أَهِـّ هِذ ِعيِؼ    :لضَّ
 

 

 

                                                           
فَّى َسػَنَة  1 ََ ٍَد الُمعَػ ٍد الُحَسػْيُف ْبػُف َمْسػُع ََ أُبَ ُمَحمَّ َقَػْد َجَمػَع  516َُه َِعابِػِه َمصػاِبيُح الس ػنَِّة   ـُ  َاْسػ هػػ   

َُُعِب السِّعَِّة َُسَنِف الدَّاِرِميِّ   .ِفيِه أحاِديَث ال



 195 

 الجاِمُع ِللعِّْرِمِذيِّ  .1

ََاِب  َُيَسػػػمَّى ُسػػػَنفَ  ػػػؿَّ أْبػػػ َُ لَػػػى  أِلنَّػػػُه َيْجَمػػػُع  َْ ػػػفَّ َعْسػػػِمَيَعُه ِبالجػػػاِمِع أ َِ َل العِّْرِمػػػِذيِّ أْيضػػػًا  
ػػػػِحيَحْيف ََ ِفػػػػي هػػػػذا الجانِػػػػِب َالصَّ ُُ االَحػػػػِديِث  َفهُػػػػ َقػػػػد َسػػػػمَّا الجػػػػاِمُع " لعِّْرِمػػػػِذي  َنْظُسػػػػُه   

َالَمْعلُػػَِؿ  عليػػه َسػلـَ  صػلى اللُ الُمْخَعَصػُر ِمػْف الس ػػَنِف َعػف رسػػَِؿ الِل  ػِحيِح  ََمْعِرفَػػُة الصَّ
 .1" َما عليِه الَعَمُؿ 

َا ََبياِف َدَرَجػِة الَحػِديِث   َِعَلِؿ الَحِديِث   َالعَّْعػِديِؿ  ََقْد اْعَعَنى العِّْرِمِذي  ِفيِه ِبالِظْقِه   لَجػْرِح 
َِعاٍب آَخر ُُ ِفي  ََاِئِد الَحِديِثيَِّة ما ال َعِجُد حاَبِة  َفِظيِه ِمَف الَظ  .ََمْف َرََى الَحِديَث ِمَف الصَّ

َِفيهػػا اْخِعبلفػػاٌت َغْيػػُر َقِليلَػػٍة    ِثيػػَرًة   ََ ػػَف َيْنَبِغػػي العََّنب ػػُه إلَػػى أفَّ ِلْلجػػاِمِع ُنَسػػخًا  َِ َل
َُمقاَبلَػػٍة َعلَػػى َِمْنهػػا االْخػػ ػػـِ َعلَػػى الَحػػِديِث  َفَيْنَبِغػػي اْعِعمػػاُد ُنْسػػَخٍة ُمَحقَّقَػػٍة  َْ ِعبلُؼ ِفػػي الُح

 .ُأُصٍَؿ ُمْعَعَمَدةٍ 

  ََ ِلػَد َسػَنَة : َأمَّا ُمَؤلُِّظُه َفُه ََ 249أُبَ ِعيَسى ُمَحمَُّد ْبُف ِعيَسى العِّْرِمػِذي   َُ َُهػ هػػ  
فَِّي َسَنَة ِمْف أْشَهِر َعبلِميِذ الُبخارِ  َُ َُع َُُعِب   ِثيرًا ِمَف ال ََ َألََّؼ   .هػ279يِّ  

 

دَ  .2 َُ  الس َنُف أِلِبي دا

عُػػُب الس ػػَنِف ِهػػػيَ  َاِب  : َُ َاِب الِظْقِهيَّػػِة  الُمَصػػػنََّظِة َعلَػػى األْبػػػ ػػِة بِػػػاألْب عُػػِب الَحػػػِديِث الخاصَّ َُ
َعَ  َالَمْقُط ُقََؼ  َْ َالَم ََع   .َِهَي َعْشَمُؿ الَمْرُف

ََيَعَلخَُّص ِفيََقْد بَ  د َمْنَهَجُه   َُ  :يََّف أُبَ دا

َما ُيقاِرُبُه  أْي الَحَسفَ  - ِحيَح  َضَع ِفيِه الصَّ  .أنَُّه ََ

 .أنَُّه ُيَبيُِّف ما ِفيِه َضْعٌؼ َشِديدٌ  -

                                                           
َجامع العرمذي عحقيؽ اسمي الصحي" ققه الشيخ عبد الظعاح أبَ غدة  في َعابه َما ح 1  ".حيف 
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َْ َحَسٌف ِعْنَدُُ  - ََْر ِفيِه َشْيٌء َفُهََ صاِلٌح ِلبلْحِعجاِج  أْي َصِحيٌح أ ـْ ُيْذ َِقْيػَؿ َبػْؿ َما َل   
ػػػِحْيِح  َََت عليػػػِه َدائِػػػرًا بػػػيَف الصَّ ػػػَُف مػػػا َسػػػ َُ ََ َصػػػاِلٌح ِلبلْحِعَجػػػاِج أَ االْعِعَبػػػاِر  َفَي ُهػػػ
ََ الػرَّاِجُح  ََهػذا ُهػ ِعيِؼ َضْعَظًا َيِسػْيرًا قَػاِببل ِلبلْرِعقَػاِء إلػى الَحَسػِف ِلَغْيػِرُِ   َالضَّ َالَحَسِف 

َالُل أعلـُ  َعاِب   َِ  .ِعْنَد اْسِعْقراِء ال

ََ  َأمَّا دَ : ُمَؤلُِّظُه َفُه َُ ِلػَد َسػَنَة ْسػعانِ ُسَلْيماُف ْبُف األْشَعِث السِّجِ  أُبَ دا ََ 242يِّ  َُ َُهػ هػػ  
فَِّي َسَنَة  َُ َُع  .هػ273أْيضًا ِمْف أْشَهِر َعبلِميِذ الُبخاِريِّ  

 

 الُمْجَعَبى ِللنَّساِئيِّ  .3

َِعاِبِه  ََ ُمْخَعَصٌر ِل ْبػَرى " َُه َُ ََ " الس َنُف ال ََيْجَمػُع  َفهُػ َاِب الِظْقِهيَّػِة   ُمَصػنٌَّؼ َعلَػى األْبػ
َاِحدٍ   .ِرََاياِت الَحِديِث ِفي َمَاٍف 

 ََ ِلػَد َسػَنَة  أُبَ َعْبدِ : َالنَّساِئي  ُه فَِّي 215الػرَّْحمِف أْحَمػُد ْبػُف شػعيٍب النَّسػاِئي   َُ َُ َعُػ هػػ 
 .هػ343َسَنَة 

 

 ُسَنُف الُمْصَطَظى اِلْبِف ماَجةَ  .4

ََ سا ََبْعُضُهـْ َُه َُُعِب السِّعَِّة   طَّأَ  ِدُس ال ََاِب َيَرى أفَّ ساِدَسها الُمََ ََ ُمَرعَّػٌب َعلَػى األْبػ َُهػ   
 .الِظْقِهيَّةِ 

ََ  1َاْبُف ماَجةَ  ي: ُه ِلَد َسَنَة ِنيّ ُمَحمَُّد ْبُف َيِزيَد الَقْزَِ فَِّي َسَنَة 249  َُ َُ َُع  .هػ273هػ  
 

 ؿالُمْسَنُد أِلْحَمَد ْبِف َحْنبَ  .5

 ََ ـْ َجِميعاً : الُمْسَنُد ُه حاَبِة َرِضَي الُل َعْنُه  .َِعاُب الَحِديِث الُمَرعَِّب َعَلى أْسماِء الصَّ

                                                           
َِبالهاءِ  1  .ماَجَة ُعْلَظُظ بالعَّاِء 
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ََالَ َقَػػْد  َهػػذا َجَمػػَع ِفيػػِه ُمَؤلِّظُػػُه َحػػ َالَحَسػػُف  ػػِحيُح  َِعْشػػِريَف أْلػػَؼ َحػػِديٍث  ِفيهػػا الصَّ ي َسػػْبَعًة 
َاخْ األْغَلُب  َ  ِعيُؼ َقْطعػًا   ػَح اْبػُف َحَجػٍر ِلػعُ ِفيِه الضَّ َقَػْد َرجَّ َِع ِفيػِه   ُضػ َْ َِد الَم َؼ ِفػي َُُجػ

ُؿ الُمَسدَّد" َِعاِبِه  ِفي َْ َِع ِفيهِ "  َعْف ُمْسَنِد اإلماـِ أْحَمد ِفي الذَّبِّ  الَق ُض َْ َِد الَم ـَ َُُج  .َعَد

َِر َرِحَمػُه الُل َبْعػَد أْف َدرََّس  ثًا ِمػْف أحاِديػِث َحػِدي 6511ََقْد قاَؿ الشَّْيُخ أْحَمد شا
ِعيِؼ أَقؿ  ِمْف : الُمْسَندِ   .َفَقطْ %  12إفَّ ِنْسَبَة الضَّ

َُُعِب السِّعَّة ِفي الدََّرَجةِ  ََى ال َُؿِّ حاٍؿ ُدََف ُمْسَع َِفَّ الُمْسَنَد َعَلى   .َل

 ََ ـُ أْحَمُد ْبُف ُمَحمَِّد ْبفِ : َأمَّا ُمَؤلُِّظُه َفُه ِلَد ِفي َبْغداَد َسػَنَة  يِّ انِ بَ يْ َحْنَبٍؿ الشَّ  اإلما هػػ  164َُ
ِريِّ ِعْنَد الُمْعَعِزَلِة ِفي َمْسأَلِة  َْ ِقٌؼ راِئٌع ِمَف االْنِحراِؼ الِظ َْ ُؿ ِبَخْلِؽ الُقْرآِف " ََاَف َلُه َم َْ الَق

 " ََ ُُ ََ االْنِحػػراُؼ الَّػػِذي َعَبنَّػػا َـّ الُمْعَعِصػػـِ  ِلػػي  األْمػػِر الَخِليظَػػُة َُهػػ َُأْجبِػػَر َعَلْيػػِه  الَمػػْأُمَِف ثُػػ
ِقػٌؼ ُمَعنػاِقٌض ِمػَف الُمْعَعِزلَػِة الَّػِذيَف ُيَقدُِّسػََف الَعْقػَؿ   َْ ََ َم َُهػ النَّاُس ِبَعْشػِجيٍع ِمػَف الُمْعَعِزلَػِة  

ِريَّةِ  َْ َيِة الِظ ـْ ِبالُحرِّ َـّ ال َيْسَمُحََف ِلَغْيِرِه  .ُث

َْ  ََقْد قاَد أْحَمُد ْبُف َحْنَبؿٍ  َأْرَبَعػَة أْشػُهٍر  الُمعاَرَضػَة الِظ ِريَّػَة  َُسػِجَف ِلػذِلَؾ َسػَنَعْيف 
َاْنَعَهْت الِظْعَنةُ  ِعُظُه  َحعَّى َفرََّج الُل َعْف اأُلمَِّة   ََ  .َُضِرَب َحعَّى اْنَخَلَع 

ـُ أْحَمُد َسَنَة  فَِّي اإلما َُ  .هػ241ََقْد ُع
 

ِريَن َعَمى الَحِديثِ   ُحْكُم الُمتَأخِّ

أنَّػػُه َأَخػَذ ِبَسػدِّ بػػاِب َيػَرى اْبػُف الصػبلِح  َا َعلَػى الَحػِديِث  َََ ُمػػ َُ ِريَف أْف َيْح أنَّػػُه لَػْيَس ِلْلُمعَػأخِّ
َِيِّ ِمػف َأْشػػَباُِ الُمَحػػدِِّثْيفَ االْجِعهػاِد ََطبَّقَػػُه َعلَػػى الَحػِديثِ  فػػًا علػى الحػػديِث النََّبػػ َْ َذلػػَؾ َخ     

ـْ يُ  ُِ َل َِفَّ أْعبلـَ الُمَحدِِّثيَف ِمْف َبْعِد َالعراقػي  َل ِثيػٍر  ََ َاْبػُف  َِي   ََ ـْ النَّػ َِمػْنُه َُُ َعلَػى ذِلػَؾ  ََاِفقُػ
ََاُب ِلما َيَلي ََ الصَّ َهذا ُه  :َاْبُف َحَجٍر  

َأْهِليَّعُػػُه ِلػػذِلَؾ  ِبَغػػضِّ النََّظػػِر َعػػْف  - ََ ِعْلُمػػُه  ـُ َعلَػػى الَحػػِديِث ُهػػ ػػ َُ أفَّ الِمْقيػػاَس ِفػػيَمْف َيْح
َُؿ  الُمعَ  ُمهُ َزماِنِه  َفما  َْ ِريَف ُيَرد  ُح َُؿ  الُمَعأخِّ ال  ُمُه   َْ  .َقدِِّميَف ُيْعَعَمُد ُح
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ال َيْمِلُؾ أَحٌد ِمػَف النَّػاِس أْف َيُسػدَّ بػاَب  - َلَة َسدِّ باِب االْجِعهاِد ال َدِليَؿ َعَلْيها   َِ أفَّ َمْسَأ
فََّرْت ِفيهِ  ََ  .ُشُرَُطهُ  االْجِعهاِد َبْعَد أْف َشَرَعُه الُل َععاَلى ِلَمْف َع

َُِف أْف ُيقاؿَ  َِْف ُيْم َا : َل َيْنَبِغي أْف ال ُنِعيَد النََّظَر ِفيما اعََّظَؽ َعَلْيِه السَّاِبُقَف  َفمػا اعََّظقُػ
َا ِفيػػِه  َمػػا اْخَعَلظُػػ ََ َضػػِعيٌؼ   َا َعلَػػى َعْضػػِعيِظِه َفهُػػ َمػػا اعََّظقُػػ ََ َصػػِحيٌح   َعلَػػى َعْصػػِحيِحِه َفهُػػ

ِريَف  ِريَف َفِلْلُمعَػػػػَأخِّ ِمػػػػِه َفَيِجػػػػُب َعلَػػػػى الُمعَػػػػَأخِّ َْ َا َعلَػػػػى ُح ػػػػ ـْ َيُنص  َمػػػػا لَػػػػ ِرْأٌي ِفػػػػي العَّػػػػْرِجيِح  
ـُ َعَلْيهِ  َْ  .الُمَؤهَِّليَف الُح

َا َلُػػ ِريَف أْف َيُق َط ِلْلُمعَػػَأخِّ ََ ـْ أفَّ األْحػػ َْ َصػػِحيٌح إْف شػػاَء : ََيػػَرى َبْعُضػػُه َصػػِحيُح اإلْسػػناِد  أ
 .اللُ 
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ِعيفُ الَحدِ : ثاِلثاً   يُث الضَّ
 

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ ِعيُؼ ُه َثَر ِمْف ُشُرَِط الَقُبَؿِ : الَحِديُث الضَّ َْ َْ أ  .الَحِديُث الَِّذي َفَقَد َشْرطًا أ

َِهػػػيَ  ََمػػػا َعِلْمنػػػا َثبلثَػػػٌة  ـُ الِعلَّػػػِة  : َُشػػػُرَِط الَقُبػػػَِؿ  ََعػػػَد ََاِة   َِثقَػػػُة َجِميػػػِع الػػػر  االعِّصػػػاُؿ  
ـُ  َِد ما ُيَقَِّي الَحِديَث  َفإْف َُِجَد َفَقْد اْرَعَظَع إَلى َدَرَجِة الَحَسِف ِلَغْيرُِِ َُيضاُؼ إَلْيها َعَد  .َُُج

 

 :أْقساُموُ 

ػػػُف   َِ َُيْم ػػػِعيَؼ َدَرَػػػاٌت   ٌِ  فَػػػإفَّ الضَّ َالَحَسػػػَف َدَرجػػػاٌت ػػػِحيَح  ـُ ََمػػػا أفَّ الَحػػػِديَث الصَّ َعْقِسػػػي
ػِعيِؼ َعْقِسػيماتٍ  ِثيػَرًة  ِمػْف َزََايػا  الضَّ َُػََف لَػُه َهػَدٌؼ  ََ ـَ َيْنَبِغػي أْف َي َِػفَّ العَّْقِسػي َل ُمَعَعػدَِّدٍة  

ـُ ِمْف َحْيثُ  ِعيَؼ َيْنَقِس َِمْف ُهنا َفإفَّ الضَّ َََُف َلُه فاِئَدٌة    :أْي أْف َع

 
َِنَّها َعْنَحِصُر ِفي  .1 ِثيَرٌة  ل ََ ْعِؼ  َأْسباُب الضَّ ْعِؼ    :َثبلَثٍة ِهيَ َسَبُب الضَّ

  َِالُمْرَسؿ َالُمْنَقِطِع  َهذا أْقساـٌ َالُمَعلَِّؽ  ـُ اعِّصاِؿ السََّنِد    .َعَد

 أقساـ الضعيؼ

سبب  الضعؼ شدة
 الضعؼ

 يسير شديد راَ انقطاع علة
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  َُِد إلَػػػى َعػػػَدـ َهػػػذا أْيضػػػًا أْقسػػػاـٌ  ِمْنهػػػا مػػػا َيُعػػػ ثَػػػَر   َْ َْ أ ََاِة أ ـُ ِثقَػػػِة أَحػػػِد الػػػر  َعػػػَد
َقَػػْد َسػػَبؽَ  ػػْبِط   َُد إلَػػى َعػػَدـِ الضَّ َِمْنهػػا مػػا َيُعػػ ُرهػػا ِفػػي ُشػػُرَِط الػػرَّاَِي  الَعدالَػِة   َْ ِذ

 .الَِّذي عُْقَبُؿ ِرََاَيُعهُ 

  ِاإلْدراج َْ َِذ أ َْ الَمْعِف  َالش ُذ َُد ِعلٍَّة ِفي الَحِديِث ِفي السََّنِد أ  .َُُج

 

ـُ إَلى ِقْسَمْيِف َرِئيَسْيِف ُهما .2 َِهَي َعْنَقِس ْعِؼ    :َدَرَجُة الضَّ

  َِء ََُس ِعيُؼ َضْعظًا َيِسيرًا   ََجهالَػِة الضَّ ََعَدـِ َعْصػِريِح الُمػَدلِِّس ِبالسَّػماِع   الِحْظِظ  
ََّى ِبَغْيرُِِ  َُِف أْف َيَعَق  .الرَّاَِي  َفهذا ُيْم

  فاِسػػقًا  َفهػػذا ال َْ ػػِذِب  أ ََ ػػََف الػػرَّاَِي ُمعََّهمػػًا ِبال َُ ػػأْف َي ََ ػػِعيُؼ َضػػْعظًا َشػػِديدًا   الضَّ
ََّى ِبَغْيرُِِ   .َيَعَق

 

 :وكِ الَحِديُث الَمْترُ 

َف َبْعػػػَض أْنػػػػ ػػػػِعيِؼ ِجػػػّدًا ِبأْسػػػػماءَ أْفػػػَرَد الُمَحػػػػدِّثَُ هػػػػا َاِع الضَّ َِمػػػْف أَهمِّ ػػػػٍة   الَحػػػػِديُث : خاصَّ
ََ  الَمْعُرَؾِ  ََِذبِ : َُه يِه ُمعََّهـٌ ِبال   .الَحِديُث الَِّذي َيْرَِ

يِه َبْعُضُهـْ  ََ الَِّذي ُيَسمِّ َحُ : َهذا ُه  .الَمْطُر

ََِذبِ َِمْف أْسباِب اعِّهاِمِه بِ   :ال

ََاِعػُد  - َِهػَي الَق ََمػِة   ََاِعػِد الَمْعُل َُػَُف ُمخاِلظػًا ِلْلَق ََي يػِه َغْيػُرُُ   َََُف َمَع َضػْعِظِه ال َيْرَِ أْف َي
َِع الن ُصَِص ِمْثؿُ   .األْصُؿ ِفي األْشياِء اإلباَحةُ : الَِّعي اْسَعْنَبَطها الُعَلماُء ِمْف َمْجُم

ََذِ  - َِيِّ أْف ُيْعَرَؼ الرَّاَِي ِبال ـْ َيْظَهْر ِمْنُه ذِلَؾ ِفي الَحِديِث النََّب ََل ََبلِمِه    .ِب ِفي 

ـْ  َسػػلَّـَ لَػػ ـُ َعلَػػى الَحػػِديِث ِبأنَّػػُه َضػػِعيٌؼ ال َيْعنِػػي الَجػْزـَ بِػػأفَّ النَّبِػػيَّ َصػػلَّى الُل َعَلْيػػِه ََ ػ َْ َالُح
ـْ َيُقْلُه   نَّما َيْعِني أفَّ الرَّاِجَح أنَُّه َل َا  َْ َيُقْلُه   ُء الِحْظػِظ  أ َفإفَّ ِمَف الُمْحَعَمػِؿ أْف ُيِصػيَب َسػيِّ

َحٌ  َِفَّ هذا االْحِعماَؿ َمْرُج َل  .فبل ِقْيَمَة له أْف َيْصُدَؽ الظاِسُؽ  
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ِعيفِ   ُحْكُم الَحِديِث الضَّ

َاٍؿ ِهيَ  ِعيِؼ َعَلى أْق ـِ الَحِديِث الضَّ َْ  :اْخَعَلَؼ الُعَلماُء ِفي ُح

ِعيُؼ  .1  .َضْعظًا َيِسيرًا َمْقُبَؿٌ الَحِديُث الضَّ

َا َاالْجِعهادِ : َقاُل َلى ِمَف الرَّْأِي  َْ ِعيَؼ َضْعظًا َيِسيرًا أ  .إفَّ الَحِديَث الضَّ

ـُ  ـْ َمْحُمػػٌَؿ َعلَػػى الَحػػِديِث الَحَسػػِف  أِلفَّ الَحػػِديَث قَػػِديمًا َػػاَف ُيْقَسػػ َهػػذا الػػرَّْأُي ِعْنػػَد َبْعِضػػِه
َما ُسمَِّي َبْعَد ذِلَؾ َحِديثًا َحَسنًا َاَف َيَضُعُه الصَّ : إَلى ِقْسَمْيف َفَقْط ُهما ِعيُؼ   َالضَّ ِحيُح 

َيػُه  َِ ػِعيِؼ أِلفَّ را ـْ َمػَع الضَّ ََػاَف َيَضػُعُه َبْعُضػُه ِحيِح أِلنَّػُه َمْقُبػٌَؿ ِمْثلُػُه   ـْ َمَع الصَّ َبْعُضُه
َا ََهؤالِء قاُل ِعيَؼ : َقْد َخؼَّ َضْبُطُه   أْي الَِّذي ُسمَِّي َبْعَد  –َضْعظًا َيِسيرًا إفَّ الَحِديَث الضَّ

اَؿ فيهَمْقُبَؿٌ  –ذِلَؾ الَحَسُف  ََ َهذا الرْأُي ِبهذا الَمْعَنى ال ِإْش   . 

ْيػػَؼ   ََ َاْسػػَعَقرَّ َعَلْيػػِه االْصػػِطبلُح  َف  ُُ ػػِعيُؼ بِػػالَمْعنى الَّػػِذي َعَرْفنػػا ػػا الَحػػِديُث الضَّ أمَّ
َالرَّاِجُح أنَُّه غَ  ؟ُيْؤَخُذ ِبِه  َسلَّـَ  .ْيُر ثاِبٍت َعْف النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه ََ

 

َدٌ  .2 ِعيُؼ َمْرُد  .الَحِديُث الضَّ

َسلَّـَ  َفبل َيْثُبػُت بِػِه َشػْيٌء ِمػفَ  ـْ َيْثُبْت َعْف النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه ََ  َذِلَؾ أِلفَّ الرَّاِجَح أنَُّه َل
 .الدِّيفِ 

ََدِليُلُه ََاِضحٌ َهذا ِفي الَحِقيَقِة َرأْ  َِي     .ٌي َق

 

َِهيَ  ُيْسَعَحب  الَعَمؿُ  .3 ِعيِؼ ِبُشُرٍَط   :ِبالَحِديِث الضَّ

  ًَََُف َضْعُظُه َيِسيرا  .أْف َي

  ََُعه  .أالَّ َيْعَعِقَد العاِمُؿ ِبِه ثُُب
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  َُيظ َْ ػُؿ ِفْعُلهػا  أ َِهَي الَِّعي ُيَظضَّ َََُف الَحِديُث ِفي َفضاِئِؿ األْعماِؿ   ػُؿ َعْرَُهػا  أْف َي ضَّ
ال الُمَحرَّماتِ  ََاِجباِت  ال ال َهاِت  َفبل ُيْقَبُؿ ِفي الَعقاِئِد  ُر َْ َالَم  .أْي ِفي الُمْسَعَحبَّاِت 

  ػػََف ُمْنػػَدِرجًا َعْحػػَت أْصػػٍؿ عػػاـا  أْي لَػػْيَس َشػػْيئًا َجِديػػدًا َعمامػػًا  َبػػْؿ لَػػُه أْصػػٌؿ ِفػػي َُ أْف َي
َََُف َمْضُمَفُ  َْ َحِديٍث ثاِبتٍ  الدِّيِف  ِبَأْف َي  .الَحِديِث داِخبًل َعْحَت آَيٍة أ

ُِ الش ػػُرَُط َحػػِديُث اْبػػِف ماَجػػَة قػػاؿَ  َحػػدَّثََنا َأُبػػَ َأْحَمػػَد : َِمػػَف األْمِثلَػػِة الَّعِػػي َعْنَطبِػػُؽ َعَلْيهػػا هػػِذ
ََيَة َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمَصظَّى َحدَّثََنا  ِليدِ َبِقيَُّة بْ اْلَمرَّاُر ْبُف َحم  ََ ِر ْبػِف َيِزيػَد َعػْف  ُف اْل َْ َعػْف ثَػ

ـَ َلْيَلعَػػْي  َسػػلَّـَ قَػػاَؿ َمػػْف قَػػا َخاِلػػِد ْبػػِف َمْعػػَداَف َعػػْف َأبِػػي ُأَماَمػػَة َعػػْف النَّبِػػيِّ َصػػلَّى اللَّػػُه َعَلْيػػِه ََ
ـَ َعُمَُت اْلُقُلَُب  َْ ـْ َيُمْت َقْلُبُه َي اْلِعيَدْيِف ُمْحَعِسًبا ِللَِّه َل

1. 

ـْ ُيَصػرِّْح َفِظي  َلَػ ػَعظاِء   ِثيُر العَّْدِليِس َعػْف الض  ََ ََ َصُدٌَؽ  َُه ِليِد   ََ هذا الَحِديِث َبِقيَُّة ْبُف ال
 .ُهنا ِبالسَّماِع  فالَحِديُث َضِعيٌؼ َضْعظًا َيِسيراً 

 

ََبػػْيَف الػػرَّْأِي الثَّػػاِني َفْرقػػًا َحِقيقِ  فَّ اْشػػِعراَط َالنَّػػاِظُر ِفػػي هػػذا الػػرَّْأي ال َيِجػػُد َبْيَنػػُه  َِ ّيػػًا  أِل
َعِػِه؟ قاِد َعَدـِ الث ُبَِت َعْحِصيُؿ حاِصؿٍ اْععِ  ُر اْعِعقػاُد ثُُب ََّ ْيَؼ ُيَعَصػ ََ ََ َحِديٌث َضِعيٌؼ َف   َفُه

 .إالَّ ِعْنَد َمْف َيْجَهُؿ أنَُّه َضِعيؼٌ 

َََُف ُمْنَدِرجًا َعْحَت أْصٍؿ عاـا  فَ  ََ أْف َي َُه ََ الَّػِذي ُيْلِغػي َحِقيقَػَة َأمَّا الشَّْرُط األِخيُر  هُػ
َُػَُف ِحيَنئِػٍذ ِباألْصػِؿ العػاِـّ ال ِبالَحػِديِث  فَّ الَعَمػَؿ َي َِ َالثَّاِلػِث  أِل الَظْرِؽ َبْيَف الػرَّْأَيْيِف الثَّػاِني 

ػػ ـْ َنِجػػْد أْصػػبًل عامَّ َِبِعبػػاَرٍة ُأْخػػَرى َفإنَّنػػا إْف لَػػ ػػِعيِؼ   ػػِعيُؼ عَ الضَّ ْحعَػػُه ًا َيػػْدُخُؿ الَحػػِديُث الضَّ
ُُ َغْيُر َمْقُبٍَؿ  فاْلَعَقى َمَع الرَّْأِي الثَّاِني ْحَد ََ ََ  .َفإنَُّه ال َيْعَمُؿ ِبِه إْطبلقًا  َفُه

ػِحيَحُة   َاألحاِديػُث الصَّ َمًا ُمْسَعَحب  َدلَّػْت َعلَػى ذِلػَؾ اِيػاُت  ـَ ِقياـِ الَلْيِؿ ُعُم َْ فَّ ُح َا 
ـُ ِقيػػاـِ َلْيَلعَػػْي الِعيػػَدْيِف ََلْيَلعػػا الِعيػػَدْيِف عَػػْدُخبلِف ِفػػي هػػذ ػػ َْ َـِ  فَػػإْف أَخػػْذنا ِبالَحػػِديِث َفُح ا الُعُمػػ

                                                           
ـَ َلْيَلَعْي الِعيَدْيِف  رقـ  1 ياـِ  باُب ِفيَمْف قا َِعاُب الصِّ  .1782ُسَنُف اْبِف ماَجَة  
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ـُ ِقياِمِهما ُمْسَعَحب  أْيضًا  َفبل َفْرَؽ ِفي الَحِقيَقِة َبْيَف  َْ ـْ َنْأُخْذ ِبالَحِديِث َفُح ْف َل َا  ُمْسَعَحب   
 .الرَّْأَيْيف

ػػػِعيُؼ الَّػػػذِ  ػػػَُف الَحػػِديُث الضَّ َُ َـّ أال َي ُُ َحػػػِديثًا ثُػػ َاألحاِديػػػُث َعلَػػى َمْعنػػػا ي َدلَّػػْت اِيػػػاُت 
 َحَسنًا ِلَغْيِرُِ؟ 

ؿَ  َِعنا أَ َهَذا َفإفَّ الرَّْأَي األََّ ُض َْ َالثَّاِلػُث  َلْيَس في َم ػا الرَّْأيػاف الثَّػاِني  َأمَّ َضِعيٌؼ  
ََ الرَّاِجحُ  َهذا ُه  .َفُهما ِفي الَحِقيَقِة َرْأٌي ََاِحٌد 

 

ِعيفِ ُحْكُم ِرَوايَ   ِة الضَّ

ـُ  –الرَّاِجُح  ََ  –َالُل أْعَل َُه ُِ الَمْسأَلِة َعْظِصيبًل   :أفَّ ِفي هِذ

  َُهػػذا َيْحعاُجػػه ػػِعيِؼ َمػػَع َبيػػاِف َضػػْعِظِه   َُز ِرََاَيػػُة الَحػػِديِث الضَّ ُصػػََف ِمػػْف  َعُجػػ الُمَعَخصِّ
ِصػيف إالَّ  ُعَلماءَ  ال َيْحعاُجُه َغْيُر الُمَعَخصِّ ـْ إلَػى َضػْعِؼ َحػِديٍث  ََطَلَبِة ِعْلـٍ   ِلَعْنبِػيِهِه

 .شاَع َبْيَنُهـْ 

  َاِجبػػػػاِت َالَحػػػػراـِ  أْي ال َالَحػػػػبلِؿ  ػػػػِعيِؼ ِفػػػػي الَعقائِػػػػِد   َُز ِرََاَيػػػػُة الَحػػػػِديِث الضَّ ال َعُجػػػػ
 .َالُمَحرَّماِت ِمْف َغْيِر بياِف َضْعِظهِ 

  ِِعيِؼ ِفي َفضاِئِؿ األْعماؿ َاَيُة الَحِديِث الضَّ َُز ِر  :إالَّ ِفي حاَلَعْيف ال َعُج

ُصََف أنَُّه َضِعيؼٌ  - ـَ الُمَعَخصِّ ُِ  َفَيْعَل  .أْف ُيْرََى الَحِديُث ِبَسَنِد

ال َيقُػػػَُؿ قػػػاَؿ َرُسػػػَُؿ الِل  - َْ ُيػػػْرََى   يػػػِه ِبِصػػػيَغِة العَّْمػػػِريِض  َفَيقُػػػَُؿ ُرََِي  أ أْف َيْرَِ
َسلَّـَ   .َصلَّى الُل َعَلِيِه ََ

 :ِعيفِ َمصاِدُر الَحِديِث الضَّ 

 ِِ ُِ الَمصاِدِر ـ  هِذ ُِ أَه َهِذ ِعيِؼ   عُبًا ِفي الَحِديِث الضَّ َُ َف   :َصنََّؼ الُمَحدِّثَُ
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ػػػِعيِؼ َبْعػػػُض األْمِثلَػػػِة َعلَػػػى  - ََُر ِعْنػػػَد الػػػرَّاَِي الضَّ ََاِة  َفُيػػػْذ ػػػَعظاِء ِمػػػَف الػػػر  عُػػػُب الض  َُ
َعظاِء الْبِف ِحبَّافَ  َِعاِب الض   .أحاِديِثِه  ِمْثُؿ 

عُػ - ََُر ِفيهػا أْمِثلَػٌة َعلَػػى َُ َعُػػْذ ػًة   ػِعيِؼ خاصَّ ََاٍع ِمػَف الَحػػِديِث الضَّ ٌب ُصػنَِّظْت ِفػػي أْنػ
َِعاِب الِعَلِؿ ِللدَّ  ِعيَظِة  ِمْثُؿ   .يِّ نِ طْ قُ ارَ األحاِديِث الضَّ
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 الَحِديُث الَمْوُضوعُ : راِبعاً 
 

 :َتْعِريُفوُ 

 ََ َُع ُه ُض َْ ُذَ : الَحِديُث الَم َْ َسلَّـَ الَحِديُث الَم  .ُب َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه ََ

َاءً  َِ  َس َْ ِمػْف َنْسػ َْ َمَثبًل ِمػَف األْمثػاِؿ  أ ََماِء  أ ِؿ َبْعِض الُح َْ ُذَُب ِمْف َق َْ َاَف الَبلـُ الَم
 .الَخياؿِ 

لَػى أْف يَ  َْ َِػفَّ اأَل َل ػِعيِؼ   ُُ َبْعُض الُمَحدِِّثيَف ِمَف الَحِديِث الضَّ َُػََف ِقْسػمًا ََقْد َعدَّ
ػػػا  َسػػػلَّـَ  أمَّ ػػػََف قالَػػػُه النَّبِػػػي  َصػػػلَّى الُل َعَلْيػػػِه ََ َُ ػػػِعيُؼ َيْحَعِمػػػُؿ أْف َي ُمْسػػػَعِقبلو  فالَحػػػِديُث الضَّ

َُع َفَقْد ثََبَت أفَّ النَِّبيَّ َصلَّى الُل عَ  ُض َْ ـْ َيُقْلهُ الَم ـَ َل َسلَّ  .َلْيِه ََ

نَّما ُسمَِّي َحِديثًا أِلنَُّه نُ  ََ مػا َا  َسػلَّـَ  فالَحػِديُث ُهػ ِسَب إَلى النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه ََ
ِة ِعْلَؾ النِّْسَبةِ  َسلَّـَ  ِبَغضِّ النََّظِر َعْف ِصحَّ  .ُنِسَب إَلى النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه ََ

 

 جيود العمماء في محاربة الحديث الموضوع

 ََ َدًا  يَّػُة َبَذَؿ ُعَلماُء الَحِديِث ُجُه َِ ََػي َعْبقَػى الس ػنَُّة النََّب ْضِع ِفي الَحػِديِث  ِل ََ ِبيَرًة ِلُمحاَرَبِة ال
َِد ما َيِلي ُِ الُجُه ََاَف ِمْف أَهِـّ هِذ  :صاِفَيًة َنِقيًَّة  

اِعيَف َحَسُب هِذُِ األْسبابِ  .1 ضَّ ََعْصِنيُؼ الََ ْضِع   ََ  .ِدراَسُة أْسباِب ال

 .َد َلهاَرد  األحاِديِث الَِّعي ال َسنَ  .2

ََِذبِ  .3 ـَ ِبال ََرد  َحِديِث َمْف اع ِه ََاِة   ْبِط َعَلى الر  َالضَّ ََاِعِد الَعداَلِة   .َعْطِبيُؽ َق

َِمَف االْسِعماِع إَلْيِهـْ  .4 اِعيف   ضَّ ـُ ِبَحْمَلٍة إْعبلِميٍَّة ُعَحذُِّر ِمَف الََ  .الِقيا

ََِذِب َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى الُل عَ  .5 ـِ ال َْ باِئرِ َبياُف ُح ََ َأنَُّه ِمَف ال َسلَّـَ    .َلْيِه ََ
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َعِ  .6 ُض َْ ـِ ِرََاَيِة الَحِديِث الَم َْ  .َبياُف ُح

َعٌ  .7 ُض َْ ْضُع َعبلماٍت َعُدؿ  َعَلى أفَّ الَحِديَث َم ََ. 

ٍة ِللعَّْحِذيِر ِمْنها .8 َُُعٍب خاصَّ ََعِة ِفي  ُض َْ  .َجْمُع األحاِديِث الَم

ُِ الجُ  َلْيَؾ َعْظِصيُؿ َبْعِض هِذ َأمَّا الَبْعُض اَِخُر َفَقْد َسَبَؽ َبياُنهُ َا  َِد    .ُه

 

 أْسباُب َوْضِع الَحِديثِ 

َها َعَعَلخَُّص َفيما َيَلي َجُد ََ ْضِع الَحِديِث َف َف أْسباَب ََ  َدَرَس الُمَحدِّثَُ

 
 االْنِعصاُر ِلْلَمْذَهبِ  .1

َدًا  فَ  ُؿ األْسػػباِب َُُجػػ ََّ ََ أ قَػػْد اْنَقَسػػـ الُمْسػػِلُمََف َبْعػػَد الِظْعَنػػِة إلَػػى َمػػذاِهَب ِسياِسػػيٍَّة َهػػذا ُهػػ
َِمػْف أْمِثلَػِة  ػِذِب ِفػي الَحػِديِث ِلَعْأِييػِد َمْذَهبِػِه   ََ ـْ َسػِبيَؿ ال َقَػْد َسػَلَؾ َبْعُضػُه َِفْقِهيَّػٍة   ََعَقِديٍَّة 

 :ذِلؾَ 

َحػػ - ََ عِػػي َبْعػػِدي " ِديِث ِفػػي الجانِػػِب السِّياِسػػيِّ  ِفػػي أْمػػِر الِخبلفَػػِة    ػػٍر َيِلػػي ُأمَّ َْ َ " أُبػػَ َب
ظَػػَر " َحػػِديِث  ََ ْيػػُر الَبَشػػِر  َمػػْف َشػػؾَّ ِفيػػِه َفقَػػْد  َِ أنػػا : اأُلَمنػػاُء َثبلثَػػةٌ " ََحػػِديِث " َعِلػػي  َخ

َيُة  َِ َُمعا  " .َِجْبِريُؿ 

 أسباب الَضع

َعرهيب  االنعصار لمذهب عداء اإلسبلـ عبادة الدنيا عرغيب 
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َََحِديِث  - ال َعُقَـُ السَّػاَعُة َحعَّػى  "ََحِديِث " الُقْرآُف َغْيُر َمْخُلٍَؽ " ِفي الجاِنِب الَعَقَديِّ  
ـْ  َا ِبآراِئِه َُل  " .َيُق

َََحِديِث  - ََُُف ِفي ُأمَّعِػي َرُجػٌؿ ُيقػاُؿ لَػهُ " ِفي الجاِنِب الِظْقِهيِّ   ََ ِسػراُج : َي أُبػَ َحِنيظَػَة  ُهػ
ََ ِسراُج ُأمَِّعي   " .ُأمَِّعي  ُه

 

 داُء ِلئلْسبلـِ العِ  .2

َالسِّػػػبلِح  َفقَػػػْد َفِشػػػَؿ أْعػػػداُء اإلْسػػػبلـِ ِفػػػي مُ  ََِّة  َا ِفػػػي ُمحاَرَبعِػػػِه بِػػػالُق ََفِشػػػُل ػػػِة   حاَرَبعِػػػِه ِبالُحجَّ
َِمػػْف أْمِثلَػػِة ذِلػػَؾ َحػػِديُث  ـَ اإلْسػػبلـِ ِمػػْف داِخِلػػِه   َا َهػػْد ُل ََ ـُ النَِّبيَّػػيَف  ال َنبِػػيَّ " َفحػػا أنػػا خػػاَع

ََبػػػٌة  ُأِضػػػيَظْت إلَػػػى الَحػػػِديِث "  إالَّ أْف َيشػػػاَء اللُ " َفُجْملَػػػُة "  إالَّ أْف َيشػػػاَء اللُ َبْعػػػِدي   َذ َْ َم
ِحيِح  ََّةِ 1الصَّ ـَ َمْف ُيِريُد ادِّعاَء الن ُب  .  َفَظَعَحْت الباَب أما

 

 ِعباَدُة الد ْنيا .3

َا  ََصػَدَؽ َرُسػَُؿ  ََعِعُسػ َا  َْ ِمػْف َطِريػٍؽ َحػراـ  َفَضػل  َلَػ َفأراَد َهػؤالِء الُحُصػََؿ َعلَػى الػد ْنيا 
َسػػػػػلَّـَ الِل َصػػػػػلَّى ا َالػػػػػدِّْرَهـِ " لُل َعَليِػػػػػِه ََ ػػػػػِذَب ِفػػػػػي  2.. " َعِعػػػػػَس َعْبػػػػػُد الػػػػػدِّيناِر  ََ َا ال َُ َفَسػػػػػَل

ـْ أْقساـٌ أَهم ها َُه  :الَحِديِث  

 

                                                           
َِعاُب الِظَعِف  رقـ  1  .ََبْعُض الَحِديِث ِفي الُبخاِري. 2219جاِمُع العِّْرِمِذي  
قاِؽ  باُب ما ُيعََّقى ِمْف ِفْعَنِة الماِؿ  رقـ  َصِحيُح الُبخاِري  2  .6435َِعاُب الرِّ

 ُعبَّاُد الد ْنيا

اُص  ُمِحب َ الش ْهَرةِ   الُمَعَزلُِّظَفَ  الُقصَّ
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ـَ َفَقْد َدَخػَؿ َعلَػى الَخِليظَػةِ  - ـْ غِياُث ْبُف إْبراِهي َِمْنُه ََّاـِ   ََ  الُمَعَزلُِّظََف إَلى الُح َُهػ الَمْهػِديِّ 
َاَيػػَة الَلِعػػَب بالَحَمػػاـِ  َفقػػاؿَ  َحػػدَّثَنا فُػػبلٌف َعػػْف فُػػبلٍف َعػػْف النَّبِػػيِّ َصػػلَّى اللَّػػُه : ُيمػػاِرُس ِه

َسػػلَّـَ قَػػاَؿ  َْ َحػاِفٍر " َعَلْيػِه ََ َْ ُخػػؼا َأ " فَػػزاَد ُجْملَػػَة "  أَ جنػػاحاَل َسػَبَؽ ِإالَّ ِفػػي َنْصػػٍؿ َأ
َْ َجناٍح  َِنها َحسَُّنُه العِّْرِمِذي  ِلُيَزيِّ " أ َالَحِديُث ِبُد  .1َف ِفْعَؿ الَخِليَظِة َفُيْعِطَيُه  

َسػلَّـَ  - ََنها إلَػى النَّبِػيِّ َصػلَّى الُل َعَلْيػِه ََ َف ِبالَغرائِػِب َفَيْنِسػُب َا َيػْأعَُ َهػؤالِء َػاُن اُص   الُقصَّ
ِـّ  َالَّػِذي َيْرَُ  َا َا ِبها َعطاَء الَعػ َأنَّػُه َنػُه َ ِلَيناُل ػِة اْبػِعبلِء أي ػََب َعَلْيػِه السَّػبلـُ   َعػْف ِقصَّ

َُل ػُه ال  ـ  َعْف ُبْعِد َذا  هذا  َأفَّ راِئَحَعُه النَِّعَنِة َاَنْت ُعَش َُد َيْخُرُج ِمْف ِجْسِمِه   َاَف الد 
ـْ  ِلَعُقَـَ  ـْ ِبُمَنظٍِّر ِمْنُه ُة َعَلى النَّاسِ  َيِليُؽ ِباألْنِبياِء َفإفَّ الَل ال َيْبَعِليِه ـْ الُحجَّ  .ِبِه

َالُمعُػػػَِف  - َف ِمػػػَف الَغرائِػػػِب ِفػػػي األسػػػاِنيِد  الُمِحب ػػػََف ِللش ػػػْهَرِة َبػػػْيَف طُػػػبلَِّب الَحػػػِديِث  َفَيػػػْأعَُ
َذِلػػَؾ ِمػػْف بػػاِب  ـْ   ـْ ِمػػَف الِعْلػػـِ مػػا لَػػْيَس ِعْنػػَد َغْيػػِرِه ََبػػِة  ِلػػَيُظفَّ النَّػػاُس أفَّ ِعْنػػَدُه ُذ َْ الَم

 .ُعْعَرؼْ  خاِلؼْ 

 

َالعَّْرِهيبُ  .4  العَّْرِغيُب 

ـْ ِفػػػػي َبْعػػػػِض  َِعِه قُػػػػ َُ َْ ـْ َعْقِصػػػػيَر النَّػػػػاِس ِفػػػػي َبْعػػػػِض أْعمػػػػاِؿ الَخْيػػػػِر  أ َفقَػػػػْد َرأى َبْعُضػػػػُه
ـْ  َذِلػػػَؾ َظنَّػػػا ِمػػػْنُه َُعَحػػػذُِّر ِمػػػَف الشَّػػػرِّ   َا أحاِديػػػَث َعُحػػػث  َعلَػػػى الَخْيػػػِر  َضػػػُع ََ الَمعاِصػػػي  َف

ـْ أنَّ  ِظػي  ِلَجْهِلِه َْ ُُ ال َي َحَد َا أفَّ ُحْسَف النِّيَِّة ََ ـْ َيْعَلُم ََل ـْ َيْخِدُمََف اإلْسبلـَ ِبُأْسُلَِب َجِديٍد   ُه
َِعيَّةُ : َأنَُّه ال ُبدَّ ِلَعَمِؿ الَخْيِر ِمْف أْمَرِيف َالَمْشُر  .ُحْسُف النِّيَِّة 

َضَعهُ  يُؿ الَِّذي ََ ـَ ِفي َفْضِؿ ِقراَءِة  َِمْف أْمِثَلِة ذِلَؾ الَحِديُث الطََِّ َُح ْبُف أِبي َمْرَي ُن
ََلمَّا ُسِئَؿ َعْف الَحِديِث قاؿَ  ِلها إَلى آِخِرها   ََّ ِر الُقْرآِف ِمْف أ َا : ُسََ َرأْيُت النَّػاَس قَػْد أْعَرُضػ

                                                           
َالسََّبِؽ  رقـ  1 َِعاُب الِجهاِد  باُب ما جاَء ِفي الرِّهاِف   . 1744جاِمُع العِّْرِمِذي  



 249 

َضػػْعُت هػػذا الَحػػِديَث ِحْسػػَبًة لِل َععػػاَلى  ََ َعػػْف القُػػْرآِف َف
ػػَر هػػذا ال1 ََ َِلؤْلَسػػِؼ َفقَػػْد َذ َحػػِديَث   

عُِبِهـْ  َُ  .َعَدٌد ِمَف الُمَظسِِّريف ِفي 

َسػلَّـَ َيقُػَؿُ  ََاَف َبْعُض الَذَّاِبيفَ  َمػْف "   : إذا ِقيَؿ َلُه إفَّ النَِّبيَّ َصلَّى الُل َعَلْيػِه ََ
ُُ ِمػػْف النَّػػاِر  ََّْأ َمْقَعػػَد ػػًدا َفْلَيَعَبػػ ػػَذَب َعلَػػيَّ ُمَعَعمِّ َنْحػػُف ال : ًا ِفػػي َجْهِلػػهِ َفإنَّػػُه ُيِجيػػُب ُمَعماِديػػ"  2ََ

َِهَي  ـْ ِبِزياَدٍة َغْيِر َصِحيَحٍة ِفي الَحِديِث  َاْسَعَدؿَّ َبْعُضُه ِذُب َلُه  َبْؿ  َْ ِذُب َعَلْيِه  َنْحُف َن َْ َن
 .3َهذا ِمَف الَجْهِؿ الُمَرََِّب " ِلُيِضؿَّ النَّاَس " 
 

 عالماُت الَحِديِث الَمْوُضوعِ 

 َْ ُح ُيْعَرُؼ الَحِديُث الَم ََبْعُضُه َيعَػَرجَّ ْضِع   ََ َُِف الَجْزـُ ِفيِه ِبال َِر  َبْعُضها ُيْم َُع ِبِعدَِّة ُأُم ُض
ََاِة  ػػََف َضػػِعيظًا َنِعيَجػػَة َخَطػػِأ أَحػػِد الػػر  َُ ػػُف أْف َي َِ َُيْم ْضػػُع   ََ فهػػي فػػي الحقيقػػة عبلمػػات  ال

َد  ُِ الَعبلماتِ  الحديث المرد  :َِمْف  أَهِـّ هِذ

                                                           
َِػفَّ هػذا الَحػِديَث ال 1 َل ِر   ََ ََجُد أحاِديُث َصِحيَحٌة ُمَعَعدَِّدٌة ِفػي َفضػاِئِؿ َبْعػِض الس ػ َُُرها ُع يػَؿ الَّػِذي َيػْذ َِ طَّ

َعٌ  ُض َْ ٌِ َم ََرًة َحِديٌث ََرًة ُس  .َُلَّها ُس
َِعاُب األَدِب  رقـ  2  .6197َصِحيُح الُبخاِري  

 :الَجْهُؿ َثبلُث َدَرَاتٍ  3

َيَ : أَقل ها َضَرراً  ـُ أنَُّه جاِهٌؿ  َفبل ُيْظِعي َنْظَسػُه َبػْؿ َيْسػأُؿ الُعَلمػاَء   ـُ النَّػاَس أنَّػُه جاِهػٌؿ الجاِهُؿ الَِّذي َيْعَل ْعلَػ
ََرَة ِمْف َجْهِلهِ  َهذا ال ُخُط ََنُه    .َفبل َيْسَعْظُع

َسُطها َْ ـُ النَّػاُس أنَّػُه جاِهػٌؿ : َأ ََيْعلَػ الجاِهُؿ الَِّذي َيْجَهُؿ أنَُّه جاِهٌؿ  أْي َيُظف  َنْظَسػُه عاِلمػًا َفُيْظعِػي َنْظَسػُه  
َهذا َعْقَعِصرُ  ََنُه   ََرُعُه َعَلى َنْظِسهِ  َفبل َيْسَعْظُع  .ُخُط

ََيْجهَػػُؿ النَّػػاَس أنَّػػُه جاِهػػٌؿ  أْي َيُظن ػػُه النَّػػاُس : َأْخَطُرهػػا الجاِهػػُؿ الَّػػِذي َيْجهَػػُؿ أنَّػػُه جاِهػػٌؿ َفُيْظعِػػي َنْظَسػػُه  
ََعَلى َغْيرُِِ  ََ َخِطيٌر َعَلى َنْظِسِه  َُه َهذا َجْهٌؿ ُمَرٌََّب   ََنُه    .عاِلمًا َفَيْسَعْظُع
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ِريـِ ْبِف أِبي  .1 ََ َِمْف أْمِثَلِة ذِلَؾ اْعِعراُؼ َعْبِد ال اْعِعراُؼ الرَّاَِي  فاالْعِعراُؼ َسيُِّد األِدلَِّة  

ـَ السَّاِبؽِ  َِح ْبِف أِبي َمْرَي ََاْعِعراِؼ ُن ـُ ِبَقْعِلِه   َْ َُِشَؼ أْمُرُُ  ََصَدَر الُح جاِء َلمَّا  َْ  .الَع

 

َهذا أْقساـٌ أَهم هاُمخاَلَظُة الَحقائِ  .2  :ِؽ 

 

مخالظة 
 الحقائؽ

ة  القرائف الَر

ليس له 
 مصدر

 راؼاالعع

عبلمات 
َد  المرد

 مخالظة الحقائؽ

 الشرعية العلمية العاريخية



 211 

َُُر السَّػػَنَة الَّعِػػي َعقُػػَـُ ِفيهػػا  - َذِلػػَؾ َاألحاِديػػِث الَّعِػػي عَػػْذ ُمخاَلظَػػُة الَحقػػاِئُؽ الشَّػػْرِعيَِّة  
 َْ ػػػِغيِر  أ ـَ َعلَػػػى الَعَمػػػِؿ الصَّ ََاألحاِديػػػِث الَّعِػػػي ُعْعِطػػػي األْجػػػَر الَعِظػػػي السَّػػػاَعُة  

مػػًا َععَ  َْ ـَ َي َحػػِديِث َمػػْف صػػا ََ ػػِغيِر   ػػُد ِبالَعػػذاِب الشَّػػِديِد َعلَػػى الػػذَّْنِب الصَّ َيْعنِػػي  –ََعَّ
ـٍ  َْ ََاُب أي َبَ  –أيَّ َي ََاَف َلُه َث َأْلِؼ ُمْعَعِمٍر   أْجِر أْلِؼ حاجا  ََ  .َاَف َلُه 

ـُ العََّسػػر ِع بِػػإْطبلِؽ الحُ  ََعػػَد ػػْف َيْنَبِغػػي هنػػا العََّنب ػػُه  َِ ـُ َل ػػَُف َفْهػػ َُ ػػـِ بِػػَردِّ الَحػػِديِث  َفقَػػْد َي َْ
َحػػِديِث  ََ َذِلػػَؾ  يَمػػاِف ََاْلَحْمػػُد ِللَّػػِه َعْمػػؤَلُ " السَّػػاِمِع ِلْلَحػػِديِث َغْيػػَر َدِقيػػٍؽ   َُر َشػػْطُر اإْلِ الط هُػػ

ََلْيَس عامَُّة النَّاسِ  1.. " اْلِميَزاَف  نَّما َيْعِرُؼ َمْعَنى ذِلَؾ ُعَلماُء الَحِديِث   .َا 

َذِلػػ - ال َنقُػػَُؿ النََّظِريَّػػاِت   َحػػِديثُمخاَلظَػػُة الَحقػػاِئِؽ الِعْلِميَّػػِة   ََ ُة الَّعِػػي ِفػػي الَمَجػػرَّ "  َؾ 
َْ َحػػِديث" ي َعْحػػَت الَعػػْرِش ِؽ األْفَعػػى الَّعِػػرَ السَّػػماِء ِمػػْف َعػػ األْرُض َعِقػػُؼ َعلَػػى "  أ

ٍر  َْ َََؿ ذِلَؾ ِمَف السَّخافاتِ " َقْرِف َث  .َما شا

عػػاِب الَّػػِذي أْخَرَجػػُه َبْعػػُض ُمخا - َِ َد َلظَػػُة الَحقػػاِئِؽ العَّاِريِخيَّػػِة  َال ِبإْسػػقاِط الِجْزَيػػِة  َيهُػػ
ِزيُر َعلَػػى الَخِطيػػِب الَبْغػػداِديِّ َفقػػاؿَ  ََ ـْ  َفَعَرَضػػُه الػػ ٌر  ِفيػػِه َشػػهاَدُة : َعػػْنُه هػػذا ُمػػَزََّ

ـَ َبْعػػِد فَػػْعِح َخْيَبػػَر  ََشػػهاَدةُ  َقَػػْد أْسػػَل َيػػَة  َِ َاْسُعْشػػِهَد َقْبػػَؿ َخْيَبػػَر  َسػػْعِد ْبػػِف ُمعػػاذٍ  ُمعا
 .ِبَسَنَعْيف

فػاِة ثْ َمِ  ِلػَد َبْعػَد ََ َـّ أفَّ الرَّاَِي الَّػِذي َيػدَِّعي َسػماَع الَحػِديِث ِمػْف َشػْخٍص قَػْد َُ ُؿ ذِلَؾ أْف ُيْعَل
 .ذِلَؾ الشَّْخصِ 

 

ػػُة  .3 ََّ ػػا ِفػػي الَلْظػػِظ فَػػ 2الرِّ َْ الَمْعَنػػى  أمَّ َسػػلَّـَ فػػي الَلْظػػِظ أ فَّ النَّبِػػيَّ َصػػلَّى الُل َعَلْيػػِه ََ َِ ؤِل
ػػََف ِفػػي الَحػػِديِث أْخطػػاٌء  َُ ػػأْف َي ََ َُبُه َرَِيَػػًا   ػػََف ُأْسػػُل َُ ػػُف أْف َي َِ أْفَصػُح الَعػػَرِب  فَػػبل ُيْم

                                                           
َِء  رقػػـ  1 ُضػػ َُ َِعػػاُب الطَّهػػاَرِة  بػػاُب َفْضػػِؿ ال َاْنظُػػْر َشػػْرُح الَحػػِديِث ِفػػي الِمْنهػػاِج 223َصػػِحيُح ُمْسػػِلـٍ     

يَّةِ  ََِ َِح األْرَبِعيَف الن ََِيِّ  َُشُر اِج ِللّن  .َشْرُح َصِحيِح ُمْسِلـٍ بِف الَحجَّ

ُة ِهيَ  2 ََّ ْعؼُ : الرِّ  .الضَّ
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َُػَُف َضػِعيظًا إذا َػاَف لَػهُ  ََعلَػى األَقػؿِّ فَػإفَّ الَحػِديَث َي َضػْعٌؼ ِفػي العَّْرَِيػِب   َْ يٌَّة  أ َِ  ُلَغ
ُُ َغْيُر عاِلـٍ ِبالَمعاِني ََرََا  .أْصٌؿ 

 

َْ ُمَعناِقضػػاً  ػػََف الَمْعَنػػى َسػػِخيظًا  أ َُ ػػُة ِفػػي الَمْعَنػػى َفْمْعناهػػا أْف َي ََّ ػػا الرِّ َِمػػْف أْمِثلَػػِة َأمَّ   
َا بِػػػالَعِقيؽِ "  ذِلػػػَؾ َحػػػِديث ْنػػػَد إذا َعَطػػػَس الرَُّجػػػُؿ عِ " ََحػػػِديُث " َفإنَّػػػُه َيْنِظػػػي الَظْقػػػَر  1 َعَخعَُّمػػػ

ََ َدِليُؿ ِصْدِقِه   " .الَحِديِث َفُه

 

ُُ أَحػُد الُمْبِغِضػيَف  .4 َِمثاُؿ ذِلَؾ الَحػِديُث الَّػِذي َرََا ََِذِب الرَّاَِي   الَقراِئُف الَِّعي َعُدؿ  َعَلى 
َعػًا  ُِ َمْرُف ُُ اْنِعشاُر َمْذَهِبِه  َفَقْد َرََى ِبَسَنِد ََقْد ساَء َُػَفُ " ِلئْلماـ الشَّاِفِعيِّ  ِفػي ُأمَّعِػي  َي

ََ أَضر  َعَلى ُأمَِّعي ِمْف إْبِليَس  –الشَّاِفِعي   –َرُجٌؿ ُيقاُؿ َلُه ُمَحمَُّد ْبُف إْدِريَس   " .ُه

 

َـّ ال َيْنُقلُػػُه إالَّ  ِبيػػٍر ثُػػ ََ َِر َجْمػػٍع  َِبُحُضػػ ـا  ػػََف الَحػػِديُث ِفػػي أْمػػٍر هػػا َُ َِمػػف القَػػراِئِف أْف َي
َِفٌ  َِمْف أْمثِ  َاِحٌد  َفهذا َغْيُر ُمْم َحُة ِبَعْعِييِف َخِليَظٍة ِباْسػِمِه َلِة ذِلَؾ األحاِديُث الُمَصرِّ عاَدًة  

َحػػِديِث  ََ َسػػلَّـَ   عِػػي ِمػػْف َبْعػػِدي " َبْعػػَد النَّبِػػيِّ َصػػلَّى الُل َعَلْيػػِه ََ ػػٍر َيِلػػي ُأمَّ َْ " ََحػػِديُث " أُبػػَ َب
ِصيِّي   " .َعِلي  ََ

 

ِمْف َمصاِدِر الَحِديِث  َفِمْف أْيَف جاَءنػا إَذْف هػذا  2يِّ َمْصَدرٍ أْف ال َنِجَد الَحِديَث ِفي أ .5
ُِ الُقُرَِف ِبُدَِف َسَنٍد؟ َُؿِّ هِذ َصَلنا َبْعَد  ْيَؼ ََ  الَحِديُث؟ َََ

َِباُر الُمَحدِِّثيف ََ الَِّذي َيُقَُؿ ِفيِه  ََِذبٌ : َهذا ُه َُل ها  ََذا  َْ أحاِديُث باِب   .ال أْصَؿ َلُه  أ

                                                           
ٌَْع ِمف الِحَجاَرِة ال 1 ِرْيَمةِ َن ََ. 

َُعُػِب السِّػعَِّة  : َالَمصاِدُر ِهيَ  2 َُُعُب الَِّعي َعْرَِي األحاِديَث ِبأساِنيِدها ِمَف الُمَؤلِِّؼ إَلى آِخِر السََّنِد  َال ال
ََِيَّ َرِحَمػػُه اللُ  ػػاِلِحيَف َمػػَثبًل َمْصػػَدرًا أِلفَّ الّنػػ ػػْف ال َيِصػػح  أْف ُيَسػػمَّى ِريػػاُض الصَّ َِ َل ـْ َيػػْرَِ َالَمسػػاِنيِد    لَػػ

ََفةِ  َِعاٍب ُمْخَعَصٍر ِفي َفضاِئِؿ األْعماِؿ ِمَف الَمصاِدِر الَمْعُر نَّما أراَد ِبِه َجْمَع  َا   .أحاِديَثُه ِبَسَنِدُِ ُهََ  
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ُلُهـْ َِمػػْف  َْ ََاِريِخ الُمْسػػَعْقَبِليَّةِ : أْمِثلَػػِة ذِلػػَؾ قَػػ َأحاِديػػُث  1 أحاِديػػُث العَّػػ َُل هػػا ِباِطلَػػٌة  
َُل ها باِطَلةٌ  ََبِة   .َمْدِح الُعُز

ـْ َفَيقُػَؿُ  ػا َغْيػُرُه َِباُر الُحظَّاِظ  أمَّ َِْف َيْنَبِغي أْف ال َيَعَصدَّى ِلهذا إالَّ  ـْ أِجػْدُُ : َل . لَػ
ُُ َغْيُرُُ  َفُربَّما َجَد ََ. 

 

 ُحْكُم ِرَواَيِة الَحِديِث الَمْوُضوعِ 

ََاِز ِرََاَيػػِة  ذِلػػَؾ َعلَػػى َعػػَدـِ َجػػ َِ َا َؾ َأْجَمُعػػ َِع   ُضػػ َْ َف َعلَػػى َردِّ الَحػػِديِث الَم أْجَمػػَع الُمَحػػدِّثَُ
َذِلَؾ ِللعَّْحِذيِر ِمْنُه   ٌَع   ُض َْ َِع إالَّ َمَع َبياِف أنَُّه َم ُض َْ َا َعلَػى ذِلػَؾ الَحِديِث الَم ََقْد اْسػَعَدل 

اِذِبيَف " ِبَحِديِث  ََ ََ َأَحُد اْل ََِذٌب َفُه  .2" َمْف َحدََّث َعنِّي ِبَحِديٍث ُيَرى َأنَُّه 

ََ جاِهػٌؿ ِبأنَّػُه   َُهػ َعًا  ُضػ َْ َُُر َحػِديثًا َم ََغْيَرُُ َيُدؿ  أفَّ الَِّذي َيْذ َبْؿ إفَّ هذا الَحِديَث 
ٌَع ُيَعد  آِثم ُض َْ َِنَُّه إْثـٌ َم َل َِمْف أِدلَِّة ذِلؾَ  ًا   ـْ    :ُدََف إْثـِ َمْف َيْعَل

ُلُه َععاَلى  - َْ  .4{ ..َما َلْيَس َلَؾ ِبِه ِعْلـٌ  3 ال َعْقؼُ } َق

َلُه  - َْ َهذا َغْيُر " ُيَرى " أفَّ َق ٌَع   ُض ـُ الُعَلماُء أنَُّه َمَْ ََ " َيَرى " أْي َيْعَل ـُ ُه  .أْي َيْعَل

ػا الَّػِذي ِفػي اْلَجنَّػِة َفَرُجػٌؿ الْ " ِلَحِديِث  - ُقَضاُة َثبَلَثٌة ََاِحٌد ِفي اْلَجنَِّة ََاْثَناِف ِفي النَّػاِر َفَأمَّ
ََ ِفػي النَّػاِر  ػـِ َفهُػ َْ َرُجػٌؿ َعػَرَؼ اْلَحػؽَّ َفَجػاَر ِفػي اْلُح َرُجػٌؿ َعَرَؼ اْلَحػؽَّ َفَقَضػى بِػِه ََ ََ

ََ ِفي النَّ   .1"  ارِ َقَضى ِللنَّاِس َعَلى َجْهٍؿ َفُه

                                                           
َُؿ  َحِديٍث ِفيهِ  1 َلَ : أْي  ََذا   ََُُف  ََذا َي َْ َشْهِر  ََذا أ َْ ِفي َسَنِة  ََذا  أ ََذا َحَدَث  ـْ أِجْد إذا جاَءْت َسَنُة 

مػاَرِة ال َا  َِقيػَؿ السِّػعِّيف  ََ اْسِععاَذُة أبِػي ُهَرْيػَرَة ِمػْف َرْأِس السَّػْبِعيَف  َُه َاِحٌد  ػْبياِف  َيْصُلُح ِمْنها إالَّ َحِديٌث  صِّ
َِيَع ِلَيِزيَد ِبالِخبلَفِة َعَلى َاِقِع  َحْيُث ُب ََاَفَقِعِه ِلْل نَّما َعَقََّى ِبُم َا   .َرْأِس السِّعِّيفَ  َِفي الَحِديِث َضْعٌؼ 

 .َصِحيُح ُمْسِلـٍ  الُمَقدَِّمةُ  2

ال َععَِّبعْ  3  .مف معانيها ال َعُقْؿ  

َرة اإلسراء  مف اِية  4  .36س
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لَّـَ  ََ َأْف َيَعَعلَّـَ َقْبَؿ أْف َيَع ََعَلْيِه أْف َيَعَعلَّـَ ما َيْحعاُجُه    .فالجاِهُؿ ال ُعْذَر َلُه  
 

 َمصاِدُر الَحِديِث الَمْوُضوعِ 

َقَػػْد َعَعػػ ػػِة ِمْنهَػػا   َذِلػػَؾ ِلَعْحػػِذيِر اأُلمَّ ََعِة   ُضػػ َْ َف ِبَجْمػػِع األحاِديػػِث الَم دََّدْت اْعَعَنػػى الُمَحػػدِّثَُ
َِمْف أَهمِّها َِع   ُض َْ  :الُمَصنَّظاُت ِفي الَحِديِث الَم

فَّى َسػػَنَة  .1 ََ ِزيِّ  الُمعَػػ َْ َعاُت  ِلْلحػػاِفِظ أبِػػي الظَػػَرِج َعْبػػِد الػػرَّْحمِف ْبػػِف الَجػػ ُضػػ َْ هػػػ  597الَم
َُُ ِبَعَسر ِعهِ  َِفَّ الُعَلماَء اْنَعَقُد ُؿ َمْف َصنََّؼ ِفي هذا الِعْلـِ  ل ََّ ََ أ ْضػِع  َُه ََ ػـِ ِبال َْ ِفي الُح

َِفيػِه  ِعيُؼ  َبْؿ  َِْف ِفيِه الضَّ َل ََ الغاِلُب   َهذا ُه َُع  ُض َْ َِعاِبِه الَم َعَلى الَحِديِث  َفِظي 
 .أحاِديُث َحَسَنٌة ََصِحيَحةٌ 

 

ََعُة  .2 ُضػػػػ َْ ََعُة ِفػػػػي األحاِديػػػػِث الَم ُُ الَمْصػػػػُن ُيَِطيِّ  ِلْلحػػػػاِفِظ َجػػػػبلِؿ الػػػػدِّيِف الس ػػػػالآلِلػػػػ
فَّى َسَنَة المُ  ََ َزاَد َعَلْيهِ 911َع ِزيِّ  َْ َِعاَب اْبِف الَج  .هػ  َنقََّح ِفيِه 

 

3.  َِ ََعِة  الْبػػِف ِعػػراٍؽ ال ُضػػ َْ ََعػػِة َعػػْف األحاِديػػِث الشَّػػِنيَعِة الَم   يِّ انِ َنػػَعْنِزيػػُه الشَّػػِريَعِة الَمْرُف
فَّى َسػػَنَة  ََ ََ 963الُمعَػػ ػػا  َقَػػْد اْسػػَعظاَد ِممَّ َالس ػػَعَبػػُه اْبػػُف الَجػػهػػػ   ِزيِّ  َضػػَع ِفيػػِه َْ ُيَِطي   َََ

ـْ َعلَػػػى  َقَػػػْد زاَد َعػػػَدُدُه ػػػاِعيف   ضَّ داَء ِبأْسػػػماِء الََ َْ َِهػػػَي فائِػػػَدٌة  1644قاِئَمػػًة َسػػػ اْسػػػـ  
َِعاٍب ِفي هذا الِعْلـِ  ََ أْفَضُؿ  َُه َِعاُب    .َعَميََّز ِبها هذا ال

اِلحاتُ مْ َالحَ  ـ  الصَّ ُد لِل الذي ِبِنْعَمِعِه عَِع

                                                                                                                                                    
ُُ  رقـ  1 َِعاُب األقضية  باٌب ِفي القاِضي ُيْخِط َد   َُ  .3573ُسَنُف أِبي دا



 215 

 الَمصاِدُر والَمراِجعُ 
 الُقْرآُن الَكِريمُ : أوَّالً 

 َمصاِدُر الس نَّةِ : ثاِنياً 

َبهامشػػػػه فػػػػعح البػػػػاري  بعػػػػرقيـ محمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقي  دار َصػػػػِحيُح الُبخػػػػاِريِّ  .1   
ت لبناف1379المعرفة    .هػ  بيَر

َلى  سنة   بعحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  عيسى الحلبي  الطبعة األَصِحيُح ُمْسِلـٍ  .2
 .ـ  القاهرة  مصر1955

 .  بعرقيـ أحمد شاَرجاِمُع العِّْرِمِذيِّ  .3

دَ  .4 َُ  .  بعرقيـ محيي الديفُسَنُف أِبي دا

 .  بعرقيـ أبي غدةالُمْجَعَبى ِللنَّساِئيِّ  .5

َزمرليُسَنُف اْبِف ماَجةَ  .6  .  بعرقيـ علمي 

 .  بعرقيـ إحياء العراثُمْسَنُد أْحَمدَ  .7

ـ  داُر 1992  3َشػػػػػػَرؼ الُقضػػػػػػاة  ط . د ِلْلَبْيَهِقػػػػػػيِّ  َعْحِقيػػػػػػؽُ  إْثبػػػػػػاُت َعػػػػػػذاِب الَقْبػػػػػػرَ  .8
 .الُظْرقاف  َعمَّاف  اأُلْرُدفّ 

 

 ُكُتُب ُعُموِم الَحِديثِ : ثاِلثاً 

عَػػػُب العِّجػػػاري    .1 َْ َآَخػػػريف  الَم َِـِ  َعْحِقيػػػؽ معظػػػـ ُحَسػػػيف  َـِ الَحػػػِديِث ِلْلحػػػا َمْعِرفَػػػُة ُعلُػػػ
ت  ِلْبناف  .َبْيَر

ػػػبلِح  َعْحقيػػػُؽ دُعلُػػػَـُ الَحػػػدِ  .2 َر الػػػدِّيِف ِععِػػػر  الطَّْبَعػػػُة الثَّاِلثَػػػُة  َداُر . يِث الْبػػػِف الصَّ نػػػ
َريا   ِر  ِدَمْشؽ  ُس َْ  .ـ1984الِظ
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ػػػِر َبلهمػػػا البػػِف َحَجػػػر  َعْحقيػػُؽ د .3 ََ ِضػػػيِح ُنْخَبػػِة الِظ َْ َر الػػػدِّيِف . ُنْزَهػػُة النََّظػػػِر ِفػػي َع نػػػ
َباِح  ِدَمْشؽ    .هػ1413ِعِعر  َمْطَبَعُة الصَّ

 .َعْدِرْيُب الرَّاَِي للس يَِطي  داُر السَّعاَدِة  ِمْصر .4

َِر  ط  .5 َـِ الَحػػِديِث  ِللَشػػيِخ َأْحَمػػد شػػا   َمْطَبَعػػُة 3الباِعػػُث الَحِثيػػُث َشػػْرُح اْخِعصػػاِر ُعلُػػ
 .ُمَحمَّد علي صبيح  القاِهَرُة  ِمْصر

َر ا .6 َر نػ ع َْ َـِ الَحػِديِث للػدِّ َُ النَّْقِد ِفػي ُعلُػ ػِر  ِدَمْشػؽ  1لػدِّيِف ِععِػر  ط َمْنَه َْ   داُر الِظ
َريا  .ُس

َر محمػػد مصػػطظى األَ   للػػدُ هِ ينِػػَِ دْ عَ  يخِ َعػػارِ  َيِّ َبػػالنَّ  فػػي الحػػديثِ  راسػػاتٌ دِ  .7   يِّ ِمػػظَ عْ َع
ةُ 3ط َديةياض  الس  ية  الرِّ َدِ عُ الس   ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ باعَ الطِّ    شَر  .ع

َر مَ  .8 ع َْ يػاض  َسػَنة َعْيِسيُر ُمْصَطَلِح الَحِديِث للدِّ َعَبػُة الَمعػاِرِؼ  الرِّ َْ َد الطَّحػاف  َم ْحمػ
 .ـ1996

 

 َمصاِدُر وَمراِجُع ُأْخَرى: راِبعاً 

َر الػػػدِّيِف ِععِػػػر  داُر . الرِّْحلَػػػُة ِفػػػي َطلَػػػِب الَحػػػِديِث ِلْلَخِطيػػػِب الَبْغػػػداِديِّ  عحقيػػػؽ د .1 نػػػ
َُُعِب الِعْلِميَِّة  ط  ت  ِلْبناف1975  1ال  .ـ  َبْيَر

 .ـ  القاِهَرُة  ِمْصر1974عاِد الْبِف الَقيِّـِ  ُمْصَطظى البابي الَحَلبي  زاُد المَ  .2

ت  ُلْبناف .3  .َفْعُح الباِري َشْرُح َصِحيِح الُبخاِري البف َحَجر  داُر الَمْعِرَفِة  َبْيَر

ت   .4  .ُلْبنافَهْدُي السَّاِري ُمَقدَِّمُة َفْعِح الباِري َبلهما البف َحَجر  داُر الَمْعِرَفِة  َبْيَر

َعَبُة ََْهَبة  ط  .5 َْ  .ـ1973  1َطَبقاُت الُحظَّاِظ ِللسَُّيَِطي  َعْحقيُؽ علي ُمَحَمد ُعَمر  َم

َِد الَحػػػػِديِث الشَّػػػػِريِؼ البػػػػف َحْمػػػػَزَة الدَِّمْشػػػػقي  داُر  .6 ُر َالعَّْعِريػػػػُؼ ِفػػػػي أْسػػػػباِب َُ الَبيػػػػاُف 
َِعاِب الَعَربي   ت  ُلْبناف1981ال  .ـ  َبْيَر
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َِي  الشَِّريُؼ  دالَحِديُث النَّ  .7 َعَبة الرَّازي  َعمَّاف  اأُلْرُدف. َب َْ  .َشَرؼ الُقضاة  َم

َُح ِفي الَجِنيِف  د .8  .َشَرؼ الُقضاة  َداُر الُظْرقاف  َعمَّاف اأُلْرُدف. َمَعى عُْنَظُخ الر 

َِيِّ  د .9 َايػػػاِت ِفػػػي ُمعُػػػَِف الَحػػػِديِث النََّبػػػ أمػػػيف . َ د َشػػػَرؼ الُقَضػػػاة. أْسػػػباُب َعَعػػػد ِد الرِّ
 .الُقضاة  داُر الُظْرقاف  َعمَّاف  اأُلْرُدف

 

 األْبحاثُ : خاِمساً 

َشَرؼ الُقضاة  َمَجلَُّة ِدراسات   الجاِمَعػُة . َمظاِعُح الَغْيِب َخْمٌس ال َيْعَلُمها إالَّ الُل  د .1
 .ـ1988  َسَنة  3  َعَدد 15اأُلْرُدِنيَُّة   ُمَجَلد 

َشػػػَرؼ الُقضػػػاة  َمَجلَّػػػُة . َأمػػػيف الُقضػػػاة َ د. ي الطََّبقػػػاِت  دِقيػػػاُس َشػػػْرِط الُبخػػػاِري ِفػػػ .2
 . ـ  1994   5  َعَدد  21ِدراسات   الجامعة األردنية   ُمَجَلد 

َالِعْلػـِ الَحػِديِث  د .3 َِيِّ  َشػَرؼ الُقضػاة  َمَجلَّػُة . ثُُبَُت الشَّػْهِر الَقَمػِريِّ َبػْيَف الَحػِديِث النََّبػ
 .ـ1999   2   العدد26ِدراسات  مجلد 

ُُ  د .4 ََاِعُد ََق َُلُه  ـُ ُمْخَعَلِؼ الَحِديِث ُأُص َشػَرؼ الُقضػاة  َمَجلَّػُة ِدراسػات   الجاِمَعػُة . ِعْل
 . 2441اأُلْرُدِنَيُة   

ََعبلَقعُػػػُه ِبَمباِحػػػِث الُمْصػػػَطَلِح اأُلْخػػػَرى  د .5 َفي  . الُمػػػْدَرُج  َشػػػَرؼ الُقضػػػاة َ َحميػػػد قػػػ
َر  َمَجَلُة َأْبحاِث اليَ   .ـ 2443ْرمَِؾ  جاِمَعُة الَيْرمَِؾ َمْنش
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 َفْيَرُس الَمْوُضوعاتِ 
 

 445         الُمَقدَِّمةُ 
 007      الُمَقدِّماتُ : ِوْحَدُة اأُلوَلىال

َِيِّ الشَِّريؼِ  .1  449     َمَاَنُة الَحِديِث النََّب
ََِريـِ   449      َعبلَقُة الَحِديِث ِبالُقْرآِف ال

َُِف االْسعِ  ِريـِ َهْؿ ُيْم ََ  411    ْغناُء َعْف الس نَِّة ِبالُقْرآِف ال
 412      ِعناَيُة اأُلمَِّة اإلْسبلِميَِّة ِبالَحِديثِ 
ََعْصِنيُظهُ  يُنُه  َِ ََعْد  414      َِعاَبُة الَحِديِث 

 417      العَّْعِريظاتُ  .2
َاألَثرُ  َالَخَبُر  َالس نَُّة   418      الَحِديُث 

َالَمْعفُ   424        السََّنُد 
 424        ُعُلَـُ الَحِديثِ 

َـِ الَحِديثِ  .3  422      عاِريُخ ُعُل

 029     ِرَواَيِة الَحِديثِ  ُعُمومُ : الِوْحَدُة الثَّاِنَيةُ 
 434       آداُب طاِلِب الَحِديثِ 

 435        آداُب الُمَحدِّثِ 
َأداُؤُ  436       َعَحم ُؿ الَحِديِث 

 436        َعَحم ِؿ الَحِديثِ 
 436       ُشُرَُط َعَحم ِؿ الَحِديثِ 
 437       ُطُرُؽ َعَحم ِؿ الَحِديثِ 

 443        أداُء الَحِديثِ 
 443        ُشُرَُط الَعداَلةُ 

ََِذِب ِفي الَحِديثِ   445     ِرََاَيُة العَّاِئِب ِمَف ال
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 446        ِرََاَيُة الُمْبَعِدعِ 
ْبطِ   447        ُشُرَُط الضَّ

 449        بلطُ عِ االخْ 
ََاَيُة ِبالَمْعَنى  449        الرِّ

 454        اْخِعصاُر الَحِديثِ 
َواةِ : الِوْحَدُة الثَّاِلَثةُ   053      ُعُموُم الر 
َالعَّْعِديؿُ   454        الَجْرُح 

َِعيَّ  َ هُ َعْعِرْيظُ   454       ةُ عُ َمْشُر
َالُمَعدِّؿِ   454       ُشُرَُط الجاِرِح 

 455        آداُب الجاِرحِ 
 456        َعْظِسيُر الَجْرحِ 

 457      َععاُرُض الَجْرِح َمَع العَّْعِديؿِ 
َالعَّْعِديؿُ  ـَ َيْثُبُت الَجْرُح   458       ِب

َالعَّْعِديؿُ  أْقساـُ  ََاِة ِمْف َحْيُث الَجْرُح   464     الر 
َالعَّْعِديؿِ   464        أْلظاُظ الَجْرِح 

 461      ديؿِ عْ َالعَّ  حِ رْ الجَ  ظاظِ لْ أَ  َاـُ حْ أَ 
 462       ةٌ خاصَّ  بلحاتٌ طِ اصْ 

ََمْعِرَفُة ِصَظِعِهـْ  ـْ  ََاِة ِمْف َحْيُث َمْعِرَفُعُه ـُ الر   463    أْقسا
 463         الُمْهَمؿُ َ  الُمْبَهـُ 

ََمْعُلَـُ الحاؿِ  ََمْجُهَُؿ الحاِؿ   464    َمْجُهَُؿ الَعْيِف 
َاةِ   464        َمصاِدُر الر 
ََاةِ   466        َطَبقاُت الر 

حاَبةُ   467        الصَّ
 474        ةِ حابَ الصَّ  ةُ الَ دَ عَ 
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 473         العَّاِبُعَف
 474        أْعباُع العَّاِبِعيف

َأْنساُبُهـْ  ـْ  َأْلقاُبُه ـْ  َاِة ََُناُه  475     أْسماُء الر 
 478       ةِ يَّ مِ لْ العِ  َاةِ الر   قابُ ألْ 

 079      ُعُموُم السََّندِ : الِوْحَدُة الرَّاِبَعةُ 
 484      ِمْف َحْيُث اعِّصاُؿ السََّندِ  .1

 481         الُمعَِّصؿُ 

 481         الُمْسَندُ 
َالُمَؤنَّفُ   481        الُمَعْنَعُف 

 482        الُمَسْلَسؿُ 
َالنَّاِزؿُ   484        العاِلي 

 486         لُمْرَسؿُ ا
حاِبيِّ   489        ُمْرَسُؿ الصَّ

 494      ِمف حيُث عدـُ االعِّصاؿِ  .2
 494         الُمَعلَّؽُ 
 494         الُمْنَقِطعُ 
 495         الُمْعَضؿُ 
 496         الُمَدلَُّس 

 496        نادِ سْ اإلِ  يُس لِ دْ عَ 
 143        َخِ يُ الش   ُس يْ لِ دْ عَ 

 145        َسُؿ الَخِظي  الُمرْ 
ََاةِ  .3  146     ِمْف َحْيُث َعَدُد الر 

َاِهدُ  َالشَّ  146       الُمعاَبَعاُت 
ََاعِ   148        رُ الَحِديُث الُمَع
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 112        الَحِديُث اِحادُ 
َرُ   112        الَمْشُه
 114         الَعِزيزُ 
 114         الَغِريبُ 

 118      ي الَعِقيَدِة؟َهْؿ ُيْقَبُؿ اِحاُد فِ 
 121      ُعُموُم الَمْتنِ : الِوْحَدُة الخاِمَسةُ 

ـُ الَحِديِث ِمْف َحْيُث قاِئُلهُ   122      أْقسا
 122        الَحِديُث الُقْدِسي  

َبُعها َِ َأْج  124       اْعِعراضاٌت 
َعُ   125        الَحِديُث الَمْرُف

ُقَؼُ  َْ  126       الَحِديُث الَم
َعُ ا  129       لَحِديُث الَمْقُط
 134       ةِ قَ ابِ السَّ  ساـِ قْ األَ  ـُ َْ حُ 

 131       الُعُلَـُ الُمَعَعلَِّقُة ِبالَمْعفِ 
 131        َغِريُب الَحِديثِ 

َِد الَحِديثِ  ُر  132       أْسباُب َُ
َخُ  ََمْنُس  133       هِ ناِسُخ الَحِديِث 

 135        ُؼ الَحِديثِ ُمْخَعلِ 
ـُ الَحِديثِ  ََ  139        ُمْح

 144       َعَعد ُد ِرََاياِت الَحِديثِ 
َواياتِ : الِوْحَدُة السَّاِدَسةُ   143     اْخِتالُف الرِّ

 144        ِزياَدُة الثَِّقةِ 
 148      الَمِزيُد ِفي ُمعَِّصِؿ األساِنيدِ 

 149         الُمْدَرجُ 
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َالَمْحُظَظُ   154        الشَّاذ  
َالَمْعُرَؼُ  ََُر   157       الُمْن

 158        الُمْضَطِربُ 
 159         الَمْقُلَبُ 

 162        الُمَصحَّؼُ 
 164         الُمَعؿ  

 169    أْقساُم الَحِديِث ِمْن َحْيُث الَقُبوُل والرَّد  : الِوْحَدُة السَّاِبَعةُ 
ِحيحُ  .1  174       الَحِديُث الصَّ

ِحيحِ َعْعِريُؼ الَحدِ   174       يِث الصَّ

ِحيحِ  ـُ الَحِديِث الصَّ  171       أْقسا
 172     َسَبُب االْخِعبلِؼ ِفي َعْصِحيِح َحِديث

ِحيحِ  ـُ الَحِديِث الصَّ َْ  172       ُح
 173        أَصح  األساِنيدِ 

ِحيحِ   174      َمصاِدُر الَحِديِث الصَّ
ِحيَحْيفِ  َُؿ  ما ِفي الصَّ  177     يٌح؟َصحِ  َهْؿ 

؟ ِحيَحْيِف أَصح   184       أي  الصَّ
ِحيَحْيفِ  ِحيُح ِفي َغْيِر الصَّ  181      الصَّ

 183        الُمْسَعْدَرَاتُ 
 184        الُمْسَعْخَرجاتُ 

ِحيِح ِبَحسْ   185      ِب َمصاِدرُِِ َمراِعُب الصَّ
 186       الَحِديُث الَحَسفُ  .2

 186       فِ َعْعِريُؼ الَحِديِث الَحسَ 

ـُ الَحِديِث الَحَسفِ   188       أْقسا
ـُ الَحِديِث الَحَسفِ  َْ  189       ُح
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َْ أْحَسُف َحِديٍث ِفي البابِ   194      أَصح  أ
ـُ على السََّندِ  َْ  194       الُح

َََؿ ذِلؾَ  َما شا  191      َحَسٌف َصِحيٌح 
ِة ال بلُزـُ عَّ ال ِة السََّنِد َِصحَّ  193     َمْعِف؟َبْيَف ِصحَّ

َالَحَسفِ  ِحيِح   194     اْصِطبلحاٌت ُأْخَرى ِللصَّ
 194       َمصاِدُر الَحِديِث الَحَسفِ 

ِريَف َعَلى الَحِديثِ  ـُ الُمَعأخِّ َْ  197      ُح
ِعيؼُ  .3  199       الَحِديُث الضَّ

ِعيؼِ   199      َعْعِريُؼ الَحِديِث الضَّ

ِعيؼِ  ـُ الَحِديِث الضَّ  199       أْقسا
 244        الحديُث الَمْعُرَؾُ 

ِعيؼِ  ـُ الَحِديِث الضَّ َْ  241       ُح
ِعيؼِ  ـُ ِرََاَيِة الَحِديِث الضَّ َْ  243      ُح
ِعيؼِ   244      َمصاِدُر الَحِديِث الضَّ

َعُ  .4 ُض َْ  245      الَحِديُث الَم
َعِ  ُض َْ  245      َعْعِريُؼ الَحِديِث الَم

َُد الُعَلماِء ِفي  َعِ ُجُه ُض َْ  245    ُمحاَرَبِة الَحِديِث الَم
ْضِع ِفي الَحِديثِ  ََ  246      أْسباُب ال
َعِ  ُض َْ  249      َعبلماُت الَحِديِث الَم

َعِ  ُض َْ ـُ ِرََاَيِة الَحِديِث الَم َْ  213      ُح
َعِ  ُض َْ  214      َمصاِدُر الَحِديِث الَم

َالَمراِجعُ   215       الَمصاِدُر 
َعاتِ َفْهَرُس الَمَْ   219       ُض

 اللِ  دِ مْ حَ ى بِ هَ عَ انْ 
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