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َمةُ   الُمَقدِّ

 بسـ ا الرحمف الرحيـ
ٍمػػدي ًله ػػ ً  ػػٍف  الحى ًعػػيفو كمى هىػػن ًِلػػً  كعىاٍلػػحًَبً  عٍ مى ػػدو كنى م  هىػػن اىًبيِّاىػػَ ميحى ػػوةي كالس ػػوـي نى رىبِّ العػػَلىًميفو كالال 

 تىًبعىهيـ ًبإٍحسَفو إلىن يىٍكـً الدِّيًفو عم َ بىٍعدي؛ 

ًاي   ًديثى الا بىًكم  الش ًريؼى هيكى المىاٍلدىري الثَ  فىإف  الحى
ًقيػدى  ُ واػَنو كلىًنػٍف ًلإلٍسوـً نى ٍْ ًن كع ةن كشىػًريعى

ًديًث. هيكـً الحى ًي ني يى زي عهىمِّ ٍقبيكًؿو كهياَ تىٍبري ٍيًر المى ٍقبيكًؿ ًمٍف غى ًديًث المى  ال بيد  ًمٍف تىٍمًييًز الحى

ٍيػػثي   ػػًَليبي كتىعىػػد دىٍتو ًمػػٍف حى ًثيػػرىةهو كتىطىػػك رىٍت اَّسى ػػًديًث نيتيػػبه نى هيػػكـً الحى طيػػكؿي  كاىػػٍد عيلِّتىػػٍت ًفػػي ني
هىٍيً  ميوحىظَت. سىاَتي يو كنى بًَحًثو كًلنيؿِّ عيٍسهيكبو حى هىن بىٍعًض المى ًي الًعبَرىًةو كالت ٍرًنيزي نى  الًنتًَبو كسيهيكلى

ًً اَّيٍرديًاي ػ  ًديًث في ال ًَمعى هيكـً الحى ًن كاىٍد دىر ٍستي مَد ةى ني ولىهػَ ًً عٍنثىػرى ًمػٍف ًنٍشػًريفى سىػاى ًْ و نيٍاػتي 
ػػ ي  ػػٍدتي عا اًػػي ييٍمًنػػفي عٍف عيًضػػيؼى  ى  عضى ت ػػن كى ى ظػػًَتو حى ػػ ى الميوحى تًػػي  ًديػػدان ًفػػي هػػذا المى ػػًَؿو كعىضى ٍبرى ًْ

و راً يَن عٍف يىٍاتى ى اي ًبهَ. ًً ًى بىٍيفى يىدىٍم زيمىوًئي اَّىسًَتذىًةو كعٍباًَئي الط هىبى  الميتىكىاًضعى

ٍاهىًج ال ًذم ا  يصي المى ًْ  ت بىٍعتي ي في هذا الًنتًَب ًبمَ يىًهي:كييٍمًنفي تىٍه

ـى المَد ًة. .ُ هىن الط ًَلًب فىٍه ٍهسيون ييسىهِّؿي نى ًن تىسى ٍهًسهى كنًَتو ًلتىنيكفى ميتىسى  ًإنَدىةي تىٍرًتيًب المىٍكضي

ػكحَنو كعىدىؽ  ًفػي  .ِ و كىعىٍنثىػرى كيضي ػرى ػًف ًإنَدىةي الا ظىًر ًفػي بىٍعػًض الت ٍعًريتػًَتو ًلتىنيػكفى عىٍاالى الت ٍعًبيػًر نى
كًد.  المىٍقالي

ًً اَّيكلىػن ًفػي نيهِّي ػًَت الش ػ .ّ ًى الس ػاى ٍيػثي يياًَسػبي طىهىبىػ سُّطي ًفػي طيػكًؿ الًنتػًَب ًبحى ٍيػثي الت كى و كًبحى ًً ًريعى
ُـّ إً  .يىًت  ٍنمَلي ي ًفي فىاٍلؿو ًدراًسيٍّ كاًحدو

ْ. . ًً ًبأيٍسهيكبو سىٍهؿو َد ًة الًعٍهًمي   نىٍرضي المى

ٓ.  ٍْ .اٍسًت ًً ًً الميٍمًناى سًَئًؿ الت ٍكًضيًحي  ـي الكى  دا

                                                           
 المالدر الثَاي مف حيث الثبكت. ُ
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كىاًاًبهػَ  .ٔ ًه ًفي بىٍعػًض  ى ًديًث اًَئمى هيكـى الحى ًي عٍحيَاَن ًبٍََّراَـً كاَايكًف االٍحًتمَالًتو فىًإف  ني االٍسًتعَاى
ًه. ًه دىًايقى ًه كىاًضحى ًى اٍَّراَـً ليغى ف  ليغى هىن هذا القَايكًفو كا   نى

ٍبطي النىًهمًَت بً  .ٕ ًي ليغىتىهيـ ضى ًبي  ًي العىرى ًً ال ًذيفى ال تيعىدُّ الهيغى ًو ًلهط هىبى َلت ٍشًنيًؿو فىهذا ميًتيده ً دان كًبَْال 
 اَّيكلىن.

ًئيًسي  هيكى ًنتَب  ٍعتي إلىن مىراً  ى نىًثيرىةو كاٍستىتىٍدتي ًمٍاهَو كلًنف  المىٍرً  ى الر  ػٍاهىجي الا ٍقػًد ًفػي )كاىٍد رى ى مى
هيك  ًديثً ني ٍاهىً ػيٍّ رىعىٍيتيػ يو كهيػكى  (ـً الحى ػؿي ًنتػَبو مى ًتظى ي ايو فىهيكى عىٍفضى ًَّيٍستًَذاَ الدٍُّنتيكًر ايكًر الدِّيًف ًنٍتر حى

ًً الدِّراسًَت العيٍهيىَ.  مياًَسبه حت ن ًلطىهىبى

ًى  ًو ًبايسػػةو مىحػػدكدةو سػػا ًو تىٍ ريبي ػػ و كعهػػدىيتيهَ ًلزيمىوئػػي ـََِّكاػػد عاٍلػػدىرتي النتػػَبى عكالن فػػي طىبعػػ
َن فػػي تىهقِّػػي الميوحظػػًَت  عػػ و كذلػػؾ طىمى ًً الدِّراسػػًَت العيٍهيػػَ فػػي الحػػديًث الا بػػكمِّ كًلطػػوًب الًعهػػـً مػػف طىهبػػ
هيـ بإهداًء بعًض المىٍهحكظًَت ليو ف زاهيـ اي ْيرانو ثـ طيبًػ ى النتػَبي فػي  و كاد عٍنرمىاي بعضي ًً الًعٍهمي 

ًً المىويػػَ  ًً البىيػػًَف فػػي نكااللمبػػكر بمَليزيػػَ سػػاً  ًَمعىػػ ـو كبىعػػدىهَ طيبػػ  النتػػَبي فػػي ََِّكميؤسسػػ
ًى   ـ.ََِْاَّيٍرديفِّ في )اَّنًَديميُّكف لهاىشًر كالت كزيً ( سا

ًى لهنتػػػػػًَب فػػػػػي شػػػػػهر  ديػػػػػدىًة لهًنتػػػػػًَب فػػػػػإاىاي اػػػػػد را عػػػػػتي المػػػػػَدةى الًعهميػػػػػ ًً ال ى كاىٍبػػػػػؿى هػػػػػذ  الط بعػػػػػ
مٍ َُِّ/ُ و كند لتي مَ رعيتي عا  بحَ ًو ـو  كايٍمتي ب ى ً  مَ تىاىب ٍهتي عك ايبٍِّهتي إلي  نهن مدل ساكاتو

طأ في الًنتَب. ْى بي إلن  و ف زل اي نؿ  مىف اىب هاي مف زيموئي كطيو   إلن تعديؿو عك تكضيحو

َن فػػو شػػؾ  عاػػ  اػػد بقيػػٍت فيػػ  بعػػضي ا ًً النتػػًَب ليغكيػػ عىػػ َّْطػػًَء كمػػ ى ًحرالػػي الشػػديًد نهػػن ميرا ى
تىن نهن ذنًَء القَرئ النريـً فمعذرةن. ًً التي لـ عىتابٍ  لهَو كلنا هَ ال تْى  الًطبَني 

 ًً ًب نيهِّي ػػًَت الش ػػًريعى تػػَـً عىٍسػػأىؿي اى تىعػػَلىن عٍف يىٍاتىػ ى ًبهػػذا الًنتػػًَبو كعٍف يىنيػػكفى مياًَسػبَن ًلطيػػو  ًْ  كًفػي ال
.و كعٍف يىٍ عىؿى ذًلؾى فً  هَكطًَلبىَتً  سىاًَتيو إا  ي سىًمي ه اىًريبه ميً يبه  ي ًميزاًف حى

 الميؤىلِّؼ
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الً: َمكاَنةُ  ِريفِ  أوَّ َبِويِّ الشَّ  الَحِديِث النَّ

هىكى هىٍؿ تىً دي ًفي القيٍرًِف ا نٍ لنىًريـً نىدىدى الال  ؟ كنىدىدى رى ًً كضى وةو؟اًت المىٍتري  عىًَت نيؿِّ الى

و فىهيػكى المىاٍلػدىري  ػًديًث الا بىػًكمِّ ػون ًفػي الحى َ تىً ػدي ي ميتىال  ا مى و كا  إا ؾى ال تىً دي ذًلؾى ًفي القيٍرًِف النىًريـً
يىًَة. كىاًاًب الحى ًاي ًلإلٍسوـً ًفي نيؿِّ  ى  الثَ 

ف   َ يىًهي: كا  ًديًث الا بىًكمِّ الش ًريًؼ مى ًً الحى هىن مىنىَاى  ًمم َ يىديؿُّ نى

عا  ي كىٍحيه ًمفى اً تىعَلىن  .ُ
مىَ  ﴿ن َلى عى ؿي اً تى كٍ ن ذىًلؾى اى هى كالد ًليؿي نى و ِ  هيػكى اٍلهىػكىلو ًإٍف نػف  يىٍاًطؽي كى

ن ػػهً و كنى ّ ﴾ًإال  كىٍحػػيه ييػػكحى ٍعاىػػن : لىػػ (ؽي ًطػػاٍ يى )ن لىػػكدي إعيػػاػػَ تى هي  (هيػػكى )ًي مى ػػ -ايٍطقيػػ ي  سى يٍ كالمى  ن اي ه  الى
ًي   ً نو كهذً عَلى اً تى  فى كىٍحيَن مً  إال   - ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  يغى اٍلػًرو فى  مػفالالِّ ًِ الحى ػنيػاًلػيى ن ه  ؿُّ مػَ يىقيكليػ  الى
ػكى   ً ٍيػهى نى  اي  ػًديثَن  ِاػَن عكٍ رٍ اي  ـى ه  سى ـى عيكًحػيى بًػنو لًنػَلى عىػػاً تى  فى ًمػ هيػكى فى  حى ػػًديثى و كالظً تٍ َلهى ف  القيػٍرِفى النىػًري  حى

ٍعاىنعيكًحيى بً   .َلمى

ًي ال .ِ ًديثً نىواى ًه َلقيٍرًِف النىًريـً بً  حى كاًابً  فىًهيى نىواى  :ميتىعىدِّدىةي ال ى

 
ػػ - ع نِّػػدهو فىػػ مُّ كً بىػػالا   يثي دً الحى ػػث  نى ميؤى ـي اىػػٍد حى ػػًري ػػوًة فػػي ِيػػَتو نى هىػػَلقيٍرِفي النى ػػن الال  ػػَءى الحى  يثي دً ًثيػػرىةوو ك ى

.هى يٍ هى فىحىث  نى   َ نذىًلؾى

ػػ - ب ػػًَرحه لً  مُّ كً بىػػالا   يثي دً الحى و عٍم شى ػػميتىسِّػػره و فى مى ػػًريـً دى فػػي القيػػٍرًِف النى ـي بً  دٍ قىػػَ كىرى ػػًري ػػرى القيػػٍرِفي النى ػػوًة عمى َلال 
َءى الحى  ٍيًتي ًتهَو ك ى ًى الال  فىبىي فى نىيٍ  مُّ كً بى الا   يثي دً ديكفى بىيىَفو ًلنى  وًة.ًتي 

                                                           
هقيًو كمَ ثبت عا  اَل  بالتت  البشريً. ِ ًْ  هذا هك اَّالؿو إال إذا دلت القرائف نهن غير ذلؾو نَلالتَت ال

 . ْو  ّسكرة الا ـو ِيً  ّ

 الحديث

ٌص  ُمَقيِّدٌ  ُمِضي ؼٌ   ُمَؤكِّدٌ  ُمَفسِّرٌ  ُمَخصِّ
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و عٍم  مُّ كً بى الا   يثي دً الحى  - ت ػصه الِّ ْى و فى ف  اآليػًَت غى عى مي ًو ػ َم  ػيىػًَلبػَن مػَ تىػأًتي ًبقىكىاًنػدى نى  مُّ كً بىػالا   يثي دً ٍأًتي الحى
ػهَو عٍم يي فى  ًي  ﴿ نعػَلى اىػَؿى اي تى  دٍ قىػالقىًَنػػدىًةو فى  فى ًمػ ٍسػتىٍثًاييى ْىالِّالي ٍيتىػ ـي اٍلمى هىػٍيني ػػٍت نى مى رِّ ـي حي و ْ ﴾كىالػػد 

ػػ ػػَءى الحى ػػهىػػػما نفٍَسػػتىٍثاى  مُّ كً بىػػالا   يثي دً فى ى ػػػ  ً ٍيػػهى ن اي نى ه  َ ًبقىكًلػػً  الى ػػػكتي ) ـى ه  كسى ٍيتىتىػػًَف اٍلحي عيًحه ػػٍت لىاىػػَ مى
رىادي   .ٓ (كىاٍل ى

ػػ - ث و عٍم عا ػػػرٍ قيػػهٍ ميقىيِّػػػده لً  مُّ كً بىػػػالا   يثي دً الحى ػػػًريـً ٍنػػػـً الش ػػػٍرنً يىػػ  ي ًِف النى كطيَن لىػػػٍذنيري ًلٍهحي يىػػػٍذنيٍرهَ القيػػػٍرِفي  ـٍ يِّ شيػػري
ـيو فى  زىاءن ًبمىَ نىسىبىَ اىنىَالن ًمفى اله ً  كىاله ػ ي  ﴿ن َلى عى اىَؿى تى  دٍ قى النىًري ًي فىٍَاطىعيكا عىٍيًديىهيمىَ  ى كىالس ًَرؽي كىالس ًَراى

ًنيـه  ًى لى كلنً  ؤ ﴾نىًزيزه حى كطي التِّػ يى تىٍذنيٍر مَ هً  ـٍ ف  اآلي ف رى حى الشيري يىػديو الن تيٍقطىػ ى ت ػي يىً ػبي عىٍف تىتىػكى
ػػػػ ػػػػ ًلػػػػ ً كٍ ي ًمٍثػػػػًؿ اى ًفػػػػ مُّ كً بىػػػػالا   يثي دً فىبىي اىهػػػػَ الحى ػػػػكى   ً ٍيػػػػهى نى  ن اي ه  الى بيػػػػً  ًدياىػػػػَرو ) ـى ه  سى تيٍقطىػػػػ ي اٍليىػػػػدي ًفػػػػي ري
ًَندنا  .ٕ(فىالى

ديدو لى  مُّ كً بى الا   يثي دً ي الحى تً أٍ يى  دٍ كاى  - ج ٍنـو  ى ًً نى  فى ي القيػٍرًِف النىػًريـً ًإٍطواػَنو كًمػيىػًرٍد ًفػ ـٍ ًبحي ن ذىًلػؾى هىػاٍَّمًثهىػ
ًي الر ٍ ـً ًلهز اًاي ًف. نيقيكبى  الميٍحالى

 

ِتغ َناءُ  ِكُف االس   بالُقر آِف ؟ يثِ دِ الحَ  عف َىؿ  ُيم 

هي  ـي ؟ عىلىٍيسى فً  ـٍ يىٍسأىؿي بىٍعضي ػنيؿُّ شىػٍيءو ؟ نى  ي ً عال يىٍنًتٍي القيٍرِفي النىًري ػَ فىر ٍطاىػَ ًفػي  ﴿ن َلى عىػَؿى اي تى َ اىػمى مى
بً  بى ًتٍبيىَانَ ًلنيؿِّ شىٍيءو  ﴿اَؿ تعَلن نمَ و ك ٖ ﴾شىٍيءه  فمً  اٍلًنتَى هىٍيؾى اٍلًنتَى ٍلاىَ نى اىز  كىابي :ٗ ﴾كى  . كال ى

 ٍحتػػكظى فىػػو ًإٍشػػػن و َّف  عف  النتػػَبى ًإٍف نػػَفى الهػػكحى المى لهػػػكًح ا نػػفال  النػػريـً  القػػِرفً  نػػف النػػوـى  َؿى
:المحتكظً  كابي ـى فىَل ى ٍف نَفى القيِرفى النىري  . كاً 

                                                           
 . ّسكرة المَئدةو مف اآليً  ْ
 و بترايـ محمد فؤاد نبد البَاي .ُِّٖالحديث  ساف ابف مَ ًو نتَب الاليدو راـ ٓ
 . ّٖسكرة المَئدةو ِيً  ٔ
 . ٖٕٗٔالحيح البَْرمو نتَب الحدكدو راـ الحديث   ٕ
 . ّٖسكرة اَّاعَـو مف اآليً  ٖ
 .ٖٗسكرة الاحؿو مف اآليً  ٗ
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   ـى هيكى ال اَ بَتِّبىػًَع الذً عف  القيٍرِفى النىًري ػًديثً م يىأميري ػَ  ﴿ن َلى عىػو اىػَؿى تى حى مى ػذيك ي كى ْي ـي الر سيػكؿي فى ػَ ِتىػَني مى كى
ـٍ  ػرى  دٍ قىػفى  َُ ﴾ًعقىًَب  ي فىٍَاتىهيكا كىات قيكا اله  ى ًإف  اله  ى شىًديدي الٍ نااىهىَني ـي  عىمى ًبَتِّبػًَع الر سػكًؿ  القػِرفي النػري

ذ رى مً ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى  ًً لً العىذاًب الش ًديًد فً  فى و كحى ًً اآليػ و فى  مػفي ًاهىَيى م ال ذً َل ػلػـ يىٍهتىػًزـٍ بػذىًلؾى
ٍاًت اىٍتًسً  ال يىٍقبىؿي القيرٍ هيكى فً  يثى دً يىٍقبىؿي الحى  ـى  ِفى ي الكى  .النري

 ػػٍذ بً  ـٍ لىػػ كٍ عىا اىػػَ لىػػ ْي ػػاىٍأ و فىػػ يثً دً َلحى ػػهِّيى ػػَ اٍسػػتىطىٍعاىَ عىٍف ايالى ـى لىػػإً لىمى ػػًري ػػدىدى  ـٍ ف  القيػػٍرِفى النى ػػكحو نى يىػػٍذنيٍر ًبكيضي
و كلىػػالتىػػرىاًئًض ًفػػ ػػوةوو كلىػػ ـٍ ي اليىػػكـً ٍنعىػػًَت نيػػؿِّ الى ػػدىدى رى كًط ال مػػفييبىػػيٍِّف نثيػػران  ـٍ ييبىػػيٍِّف نى ػػشيػػري وًة ال 

ػيٍ نى كعىٍرنًَاهَ كميٍبًطوًتهَو فى  ػذى ًبَلحى ْي هِّيى ديكفى عىٍف اىٍأ ذا نػَفى هػذا  مِّ كً بىػالا   يثً دً ؼى اىٍستىًطي ي عىٍف ايالى ؟ كا 
َؿي فً  َ بىَليؾ فً  يى ي الال وًة كهً هيكى الحى َدي الدِّيًفو فىمى ًً ًنمى ًً ؟التىٍشرً ك  العىقًَئدً  ي بىًقي   .يعًَت اإًلٍسوًمي 

 ًي ف  مً ع  . ً و كاَّمري بَتِّبَنً الابكمِّ  إلن الحديثً  ف ًتبيًَف القِرًف النريـً اإلحَلى

و فقػط ي ههػكف منَاػً الحػديًث الابػكمِّ ال قيٍرًِف َلبً  ًتتَءً نٍ َاليفى يياىَديكفى بً ذً َ عىف  ال  اى ذا يىتىبىي في لى كهنى 
ـى  ييًحبُّكفى القيػٍرِفى  عك ػو فىػحػديثَاإًلٍسػوـى ايٍرِاػَن ك كفى يىٍنرىهيػ إا هػـ بػؿو النػري ًً عٍربػًَع اإًلٍسػوـً كالى إف  حى ي ثىوثىػ

 .اإًلٍسوـى  كفى مدً هٍ يى  يثً دً هيـ ًبتىٍرًؾ الحى فى و مِّ كً بى الا   يثً دً ي الحى مىك كده فً 
 

  يِّ وِ بَ الن   يثِ دِ ِعَناَيُة اأُلم ِة اإِلس الِمي ِة ِبالحَ 

  

ًن لىػ  ً يىػٍت بًػنا دٍ قىػو فى  ي ناًنفي االٍسًتٍغاىَءي ال ييمٍ  م  كً بى الا   يثى دً َّف  الحى  ًن فىًَئقىػ ًي ًناىَيىػ ًي اإًلٍسػوًمي  ػ يىٍشػهىٍد  ـٍ اَّيم 
ًثيونو ك لى  ًريةي مى  ذىًلؾى : مفهَ التَى

                                                           
 . ٕسكرة الحشرو مف اآليً  َُ

 بالحديث العناية

 الحرص المذاكرة الرحمة الكتابة عمـو الحديث الشروح الفيارس
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ديًث ًمف الا بيِّ  .ُ ـٍ ـى ه  كسى  نهي ً  ن اي ه  الى الًحٍرصي نهن سىمًَع الحى ًً و كذلؾى ًبسىػبىًب ًنٍهًمًهػ ي ػ  ًبأىهىمِّ
بًِّهـ الش ديدً  ًديًثو كحي تىعىهًُّقهً  ـى ه  كسى  نهي ً  الهن اي لها بيِّ  الحى ػرى  عػفو فرضيى اي ناهـ ـٍ ًب ً كى رضػيى  نيمى

َره ًلي  اي نا ي  ٍيػدو كىًهػيى  مػفاىَؿى نيٍاتي عىاىَ كى ى ًى ٍبػًف زى ي ػ ػًَر ًفػي بىاًػي عيمى نيا ػَ  مػفاٍَّىٍاالى ًً كى ًدياىػ ػكىاًلي اٍلمى نى
ٍلػاىتى  َ فىػًإذىا اىزى ه ـى يىٍاًزؿي يىٍكمنَ كىعىٍاًزؿي يىٍكمن سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى هىن رىسيكًؿ اله ً  الى كؿى نى بىػًر اىَكىبي الاُّزي ْى تي ً ٍئتيػ ي ًب

ذىا اىزىؿى فىعىؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى  مفذىًلؾى اٍليىٍكـً  ٍيًرً  كىاً  اٍلكىٍحًي كىغى
ُُ. 

ف رىٍت نىكىاًمػػؿي ميتى  ًً كاػػد تىػػكى ػػحَبى ًً ًإلػػن الًحػػٍرًص كاالٍهًتمػػَـً  –عىػػدِّدىةه ًلهال  ػػَفى مىن اىػػٍتهيـ ًمػػف  -ًبَإًلضى
 ًحٍتًظ الحديًث الا بىًكمِّ الش ريًؼو عىهىمُّهَ:

  و الٍنًتمػػًَدًهـ نهػػن الًحٍتػػًظ ػػٍدًر اإلسػػوـً ي ػػزى ًبهػػَ العىػػرىبي اىٍبػػؿى اإًلٍسػػوـً كفػػي الى ايػػك ةي الػػذ اًنرىًةو كاػػد تىمى
و كًلبيٍعًدًهـ ديكفى  ًً بى يًَة.نف  الًنتَى  تىٍعًقيداًت الحى

  ِّديًثو فىنَفى ييراًني مَ يىهي: ـى نهي  كسه   الهن اي عيٍسهيكبي الابي  في عىدىاًء الحى

 
ـى.ناالت أىاِّي في النىوـً ًلييٍحتىظى  -   ي كييٍتهى

ًى اإًلٍي ػػَزي فػػي الًعبػػَرىًةو ًلتىٍسػػًهيًؿ الًحٍتػػًظو فىعىػػف  - ػػ ًَئشى ًضػػيى اله ػػ ي  نى ػػه ن اله ػػ ي عى  :هىػػَنارى ف  الا بًػػي  الى
َ ي  ىٍحالى ًديثَن لىٍك نىد  ي اٍلعىَدُّ َّى دِّثي حى ه ـى نىَفى ييحى سى هىٍيً  كى نى

ُِ. 

 كاإًلٍي َزى مىعَن. ي الت أىاِّيى عاكهذا يى 

و في المىر ًة اىٍتًسهَو عك في مياَسىبَتو ميتىعىدِّ  - ًً َ ى ٍسبى الحى ًَلػؾو اىػَؿى  عفدىةوو فى التٍِّنراري حى  :عىاىًس ٍبًف مى
ثَن ًلتيٍعقىؿى  ًى ثىوى ه ـى ييًعيدي اٍلنىًهمى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  .ُّ  ي نانىَفى رىسيكؿي اله ً  الى

                                                           
 .ٖٗالحيح البَْرمو نتَب العهـو بَب التاَكب في العهـو راـ  ُُ
 .ّٖٔٓو راـ الهن ا نهي  كسهـالحيح البَْرمو نتَب الماَابو بَب التً الابي  ُِ

 األسموب النبوي

 التأني اإليجاز التكرار الفصاحة
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ذي  - ْي ًيو حيثي تىٍأ َحى ًَمً  القيهكًبو فىتيسًَندي التىالى  نهن الًحٍتًظ. ًبمى ى

ػػَايكا يىتىػػذىانى  .ِ ػػذىانىرىةيو فىقىػػٍد نى و فالمي ـٍ نهػػن ذلػػؾى ثُّػػكفى طيوبىهيػػ ػػٍك يو كيىحي ػػديثى حتػػن ال يىٍاسى كفى الحى  عػػفري
ٍدًرمِّ اىَؿى  ْي ًديثى ييهىيِّجي  :عىًبي سىًعيدو اٍل ًديثى فىًإف  اٍلحى كا اٍلحى ًديثى  ُْ تىذىانىري  .ُٓ اٍلحى

ًي ًفػػ .ّ ػػالرٍِّحهىػػ ػػهي  دٍ قىػػيًثو فى دً ي طىهىػػًب الحى ػػٍهرو  ـٍ نػػَفى بىٍعضي ًى شى ػػَفى ػػًَفري مىسى ػػثىون ًليىتىأىن ػػدى  ييسى ػػ مػػفمى يثو دً حى
ًَرمُّ رىًحمى ي اي  ـ  كاًحدو ثي  ْى ٍبػًد اله ػً  رى )يىعيكديو اىَؿى البي ػًَبري ٍبػفي نى ؿى  ى ًسػيرىةى شىػٍهرو ًإلىػن   ي ناػاي  يى ًضػكىرىحى مى

ًديثو كىاًحدو  ٍبًد اله ً  ٍبًف عياىٍيسو ًفي حى  .ُٔ (نى

دً  .ْ ًي الحى بى  تىٍدًكياي ي كتىاٍلًايتي ي.مِّ ك يًث الاىبىكً ًنتَى

 

  :الِكتَاَبُة 

ًً  هىنا ـى كسه   نهي ً  الهن اي  الرا ح عف  الابي   حَبى ًى الال  ًً نَم  ديًث فىقػَؿى نف  في الًبدايى ًً الحى الى )ًنتَبى
ػػ ي ناػػنىتىػػبى  مػػفكى  ويناػػتىٍنتيبيػػكا  ٍيػػرى اٍلقيػػٍرًِف فىٍهيىٍمحي ػػعىًذفى الا بًػػو ك ُٕ (ي غى ػػ  ً ٍيػػهى نى ن اي ه  يُّ الى ـى ًلػػكسى بىٍعًض ه 

دً  ًً الحى بى ًً ًبًنتَى حَبى ٍمًرك بًف العىَصً بٍ عى يًث نى الال  نيٍاػتي عىٍنتيػبي ) و حيث اَؿرضيى اي ناهمَ ًد اً بًف نى
ٍيشه  مفنيؿ  شىٍيءو عىٍسمىعي ي  ه ـى عيًريدي ًحٍتظى ي فىاىهىٍتاًػي ايػرى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى اىػَليكا عىتىٍنتيػبي نيػؿ   رىسيكًؿ اله ً  الى كى

ػػ ػػه ـى بىشىػػره يىػػتىنىه ـي ًفػػي اٍلغىضى سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى ػػَ فىأىٍمسىػػٍنتي شىػػٍيءو تىٍسػػمىعي ي كىرىسيػػكؿي اله ػػً  الى  نػػفًب كىالرِّضى
ػأى ًبأياٍلػ ػه ـى فىأىٍكمى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ًب فىذىنىٍرتي ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ اله ػً  الى بيًعً  ًإلىػن ًفيػً  فىقىػَؿى اٍنتيػٍب فىكىال ػًذم اٍلًنتَى

ريجي  ٍْ َ يى ؽ  مااىٍتًسي ًبيىًدً  مى ًحيتىًتً   .ُٖ ( ي ًإال  حى ًي )كاٍسـي الى ًَداى  . (الال 

                                                                                                                                                                      
 .َّْٔو راـ الهن ا نهي  كسهـ َم  الترمذمو نتَب الماَابو بَب في نوـ الابي  ُّ
 .ييذىنِّري  :ييهىيِّجي  ُْ
 ساف الدارميو المقدمًو مذانرة العهـ. ُٓ

 ج في طهب الًعٍهـ .الحيح البَْرمو نتَب الًعٍهـو بَب الْرك  ُٔ
و كركا  مرفكع عيضَ عحمد كالدارمي ََّْالحيح مسهـو نتَب الزهد كالراَئؽو بَب التثبت في الحديثو راـ  ُٕ

كغيرهـو كاَؿ بعض العهمَء: إا  مكاكؼ نهن عبي سعيد الْدرمو كلنف الرا ح عا  مرفكعو كممَ يؤند ذلؾ عيضَ 
ـٍ يىٍأذىٍف لىاىَاٍستىٍأذى )اىَؿى حديث عبي سعيد الْدرم عيضَ  ًً فىهى ه ـى ًفي الًنتىَبى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  والترمذم (  َم ا َ الا ًبي  الى

 .عبكاب العهـو بَب في نراهيً نتَبً العهـ

 .ّْٔٔساف عبي داكدو نتَب العهـو بَب في نتَب العهـو راـ  ُٖ



 

 
َُ 

ًي الابيِّ  ٍشيى ْى ـي   :ـى ه  كسى  نهي ً  الهن اي كالس بىبي في ذىلؾى كاي عىٍنهى

و  وشىٍيءه  يالقيٍرِاً  الهتظً  عىٍف يىًضٍي ى ًمف - ًً ًً النىتىبى ـى ي بي عٍف يياقػؿى كذلؾ ًلًقه  فإف  القِرفى النري
الابػػيي الػػهن اي  أذفى فىػػ وريؼً الش ػػ بػػكمً الا   بػػَلمعان نَلحػػديثً  ؿى قىػػاٍ يي  تػػي عفٍ نٍ و كال يى بػػَلهتظً 

ٍمػركو  نعبػًد اً بػفً رضي ا نػاهـ  الالحَبً بعضً لً  نهي  كسه ـى  ػديثً فػي نى ًً الحى و ًنتَبىػ
 .النريـً  ِرفً القي  ًً تَبى نً لً  نثركفى اَّتتر غى  بيامَ

-  ًً ًي ًبَلسُّا  حَبى ـٍ عىف  القيِرفى عىٍكلىن. نفعىٍف يىٍاشىًغؿى الال   القيِرًفو فىعىه مىهي

لىػػػػٍك ًفػػػػي بىٍعػػػػًض النىًهمػػػػًَت  - ػػػػتىًهطى القيػػػػِرفي ًبغىيػػػػًرً و كى ٍْ عىٍف يى
ُٗ ًً سػػػػًَئًؿ الًنتَبىػػػػ ًً كى و كذلػػػػؾ ًلًقه ػػػػ

ٍبًد اً ذلؾى عىًذفى لى ي.كًبدىاًئي تً   هَو فىهىم َ عىًمفى ًمف نى

و ًمٍثػػؿي شىػػ مػػفالػػهن ا نهيػػ  كسػػهـ ًلنيػػؿِّ الابػػيُّ  عىًذفى  ـ  ثيػػ ًً َن ًبَلًنتَبىػػ ػػرى عىٍحيىَاػػ و بىػػٍؿ عىمى ًً  َءى عىٍف يىٍنتيػػبى  ًنتَبىػػ
 .َمىراًء كاىَدىًة الس رىايى ن الميهيكًؾ كاَّي كنيتيًبً  إلى  وـى ه  كسى   ً يٍ هى ن اي نى ه  ميعىَهىداًتً  الى 

ـٍ ييتىكىؼ  الا  ذى كهنى  ًي  فى يػره ًمػثً ٍد نيتًػبى نى كاى  ـى إال  ه  كسى   ً يٍ هى ن اي نى ه  يُّ الى بً ا فىهى ًًو كزىادىٍت الًنتَبىػ السُّػا
ًلػػؾى ًفػػٍعػػبى  ًً رى دى ذى ػػحَبى و فى نػػااي  يى ًضػػي نىاٍلػػًر الال  ـٍ ػػ ثىبىػػتى عا ػػ ي  دٍ قىػػهي مىعيػػكا  ـٍ هي مػػاراتو نػػَفى ًلعىشى ػػحيؼه  ى الي
و عكٍ َدً َ اَّحى يهىػػفً  و  دٍ و كاىػػَِ يفى عً الت ػػَبً  تيبيهػػَ ًمػػفى نٍ يى  مػػفن هىػػَ نى كا ييٍمهيكاىهىػػنػػَاي  يػػثى ًو هػػكدو فىٍرًدي ػػ نػػَفى ذىًلػػؾى ًب ي

ًً كنَفى هذا  ًؿ. مف ًبدايى  القىٍرًف الًهٍ ًرمِّ اَّك 
 

  :الت د ويُف 

: ًديثً  ي مٍ  ى  كهيكى يٍ ا هى نً و كلى ًاٍسًبٌيَن  يرىةه بً نى يى نيتيبه و كهً يفى اكً ي دىكى فً  الحى ًو  ري َ غى ت بى  .ميرى

ًو  دٍ و كاىػػفػػي القىػػٍرًف الًهٍ ػػرمِّ اَّكًؿ عيضػػَن  بىػػدىعى نىاٍلػػري الت ػػٍدكيفً  كاػػد هػػكدو فىٍرًدي ػػ ـ  ذىًلػػؾى ًب ي و تىػػ ًً  فػػي الًبدايػػ
ًً إلى بً  و نٍََّمًر ال  ن الت ٍدكً َإلضَفى ػري ٍبػفي نى  م عاٍلدىرى ي ذً يًف الر ٍسًميِّ ػَـً الزٍُّهػًرمِّ رىًحمىهيمػَ يػًز لً زً ًد العى ٍبػنيمى إلمى

                                                           
يتبػيف إال مػف و كال ػكاب عف اإلن ػَز ال لحػديثبَ اد ييعترض نهن ذلؾ بأف عسهكب القِرف مع ز فنيؼ يْتهط ُٗ

 اص نَمؿ نسكرة نَمهً كلك االيرةو عك ندة ِيَتو عمَ في نهمً عك نهمَت فو يتبيف.

لهمزيػػد حػػكؿ هػػذا المكضػػكع ااظػػر نتػػَب دراسػػَت فػػي الحػػديث الابػػكم كتػػَرية تدكياػػ و لهػػدنتكر محمػػد مالػػطتن  َِ
 السعكديًو الريَضو السعكديً.و شرنً الطبَنً العربيً ّو طُِْ – ِٗ/ُاَّنظمي 



 

 
ُُ 

ٍسػػًميُّ نو كاػػٍد بىػػدىعى َلى عىػػاي تى  ًؿو كنيتًػػبى عنٍ ًفػػ التىػػٍدكيفي الر  ًً القىػػٍرًف اَّك  ي القىػػٍرًف ًفػػ الػػد كاكيفً   ً ري هػػذً ثىػػي ًاهَيىػػ
 ي.َاً الًهٍ ًرمِّ الث  

طىػػأى القىػػكًؿ بًػػأىف   ْى ـي  ري تىػػٍدكيًف الحػػديًثو فػػإف   كًمػػف هاػػَ تىٍعهىػػ ُّْ ػػًتوًؼ التيقىهػػًَء تىػػأى ٍْ ًمػػف عىٍسػػبًَب ا
ًى الحػػديًث بىػػدىعىٍت ميبىنِّػػرىةن ً ػػدانو كنػػَفى تىٍدكيايػػ  ابػػؿى تىػػدكيًف نيتيػػًب الًتٍقػػً و كاػػد بىػػدعى تىػػٍدكيفي الًتٍقػػً  نهػػن  ًنتَبىػػ

ًً الحديًث.  هىًَمًش ًنتَبى
 

 :ِنيُؼ  الت ص 

كنًَت عكٍ هى نى يًث كهك تىٍرًتيبي اَّىحَد ًً  ن المىكضي حَبى  .الال 

ٍيًرهػػَ ًمػػ هػػيك  ػػت ًً كغى ط ػػًأ كالنيتيػػًب السِّ ػػًَدًر ال   فى نىَلميكى بي الًعٍهػػـً حى يٍ ً ػػ ي إلى ي يىرٍ تًػػالمىالى ػػَءي كطيػػو  ن ت ػػهػػَ العيهىمى
و كاى   .مِّ ًث الًهٍ رً َلً ي القىٍرًف الث  اٍزدىهىرى فً  ا  ي يو كلنً َاً ي القىٍرًف الث  ذىًلؾى فً  عى بىدى  دٍ اآلفى

ـي بً  .ٓ َ ٍضػ ي القىكىاًنػًد ال   نفيًثو كالسُّؤىاؿي دً الحى  عهكـً االٍهًتمى ػي ييٍعػرىؼي بً تًػالس اىًدو كىكى  مػفيثي دً هػَ الحى
ًي  ح  ٍيثي الالِّ ٍعؼي  حى دى الميٍسًهمكفى بً  دٍ و كاى عك الض  و فى اٍاتىرى هيـو كًلػذىًلؾى يىٍعًرٍفػ ي عىٍتبىػَعي اٍَّديػًَف اىػٍبهى  ـٍ هى هذا الًعٍهـً

ـه لى  فىٍت عىٍديَايهيـو كهيك ًنٍه رِّ ـٍ كحي َنىٍت نيتيبيهي و كلى تىٍاًزٍؿ اىكىاًندي ي فً  ـٍ ضى ن ه  يُّ الى بً ييعىهٍِّم ي الا   ـٍ ي القيٍرًِف النىًريـً
ًً  ـى ه  كسى   ً يٍ هى اي نى  حَبى هىمىَءي الحى و كلنً ًلهال  عى ي ني .ن اٍنتىمىؿى كاىضى ت  يًث ًبشىٍنؿو تىٍدًرٍيً يٍّ حى دً ٍف كىضى  جى

ًديًثو ًمٍثؿي ًنتًَب  .ٔ كًح ًلنيتيًب الحى ٍض ي الشُّري ًحيًح البيْػًَرم)كى ػرو  (فىٍتحي البًَرم ًبشىٍرًح الى الٍبػًف حى ى
و كًنتًَب  َجً ماال)العىٍسقىوًايِّ ًحيًح ميٍسًهـً بًف الحى   . (هَجي شىٍرحي الى ًكمِّ  ًلها كى

ػػػػ .ٕ ٍضػػػػ ي التىهػػػػًَرًس ال تًػػػػي تييىسِّ ػػػػًغيًر كى ٍطهيػػػػكًبو ًمٍثػػػػؿي ال ػػػػًَمً  الال  ػػػػًديًث المى ػػػػكؿى إلىػػػػن الحى ري الكيالي
.  ًلهسُّييكًطيِّ

  



 

 
ُِ 

 

 ثانيا: الت ع ِري فاتُ 
سىػأيبىيِّفي  ػَ ذيًنػرىٍتو كى ٍعاَهػَ كىاًضػحَن نيه مى كًرمِّ بىيىَفي مىعًَاي بىٍعػًض المياٍلػطىهىحًَتو ًلنىػٍي يىنيػكفى مى ري ًمفى الض 

ِـّ الميالٍ  ٍعاىن عهى ػرىل مى ٍْ ٍعاىػن المياٍلػطىهىحًَت اَّي ـ  سىػأيبىيِّفي مى ًً عك النو ثيػ ػ هىػن نيػؿِّ ناػطىهىحًَت العىَم  دى النىػوـً نى
.  مياٍلطىهىحو

ًً  مفك  ِـّ المياٍلطىهىحًَت العَم  ػًديثي )عهى ًً  (الحى ػًديًث؟ كمػَ هيػكى التىػٍرؽي بىٍياىػ ي كبىػٍيفى السُّػا  ٍعاىػن الحى ػَ مى فىمى
بىرً  ْى  ؟ كاَّىثىًر كال

 

 :النبوي  الَحِديُث  .2

. و عٍم تىنىه ـى د ثى فيوفه : تىحى : النىوـيو اىقيكؿي ؿي ٍعاىيَف : اَّىك  ًن لى ي مى ًديثي ليغى  الحى

: ال ًديديو اىقيكؿي ًاي: ال ى ًديدي.ماالثَ  و عٍم ال ى ًديثي  هَجي الحى

ًديثي ااٍلًطوحَن : مَ ايًسبى إلىن الا ًبيِّ  و عٍك  مف ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الحى و عٍك تىٍقًريرو و عٍك ًفٍعؿو اىٍكؿو
ًو   .ُِاًلتى

ػػإلىػػن الا بًػيِّ  فىنيػؿُّ مػػَ ايًسػبى   ػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػًديثَنو ًبغىػػضِّ  ـى ه  سى ًً حى ًً الش ػٍنًهي  ييسىػػم ن ًمػفى الا ًَحيىػػ
ًعيتَن. نفالا ظىًر  ًتً و سىكاءن نَفى اىًكيَن عٍك ضى  ايك 

ًن.  كسىكاءن   نَفى اىٍكالن عٍك ًفٍعون عٍك تىٍقًريران عٍك اًلتى

  :اٍَّىٍنمىَؿي ًبَلاِّي َتً ًمثَؿي القىٍكًؿ َ  . ِِ ًإا مى

                                                           
ًْ ييػػػ ُِ  المكاػػػكؼى  الحػػػديثى  يشػػػمؿى كذلػػػؾ لً  (عك التػػػَبعيِّ  إلػػػن الالػػػحَبيِّ  ضػػػيؼى عك مػػػَ عي ) فػػػي التعريػػػؼً  العهمػػػَءً  ؿ بعػػػضي د

 حتمػػَؿً اًل  فػػي التعريػػؼً  دْوفً إامػػَ يىػػ كالمقطػػكعى  المكاػػكؼى  و كذلػػؾ َّف  عريػػؼً فػػي الت   دْؿي   ال يىػػعا ػػ و كالالػػحيحي كالمقطػػكعى 
  .الذم ذنرتي  همَ التعريؼي و فيشمهي الهن ا نهي  كسهـَ مف الابي عاهم

ًو عْػرل هػؿ يىػدْؿي السػادي فػي تعريػًؼ الحػديًث االػطوحَ؟ الالػحيحي عاػ  ال يػدْؿي فػي التعريػًؼو إال   مف  هػ
 إذا دؿ  السيَؽي نهن ذلؾو فَلحديثي مك كده ابؿى ك كًد الساًد.

 .ُالحديث الحيح البَْرمو نتَب بدء الكحيو راـ  ِِ



 

 
ُّ 

 :ًي  ًمثَؿي الًتٍعًؿ ًي ًبٍاػتي عىبًػي اٍلعىػًَص كىًهػيى اٍباىػ ػ َمى ُـّ الا ػَسى كىعيمى ه ـى يىػؤي سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى رىعىٍيتي الا ًبي  الى
ٍياىػػػبى  ًَتًقػػػ ً  زى هىػػػن نى ػػػه ـى نى سى هىٍيػػػً  كى ػػػه ن اله ػػػ ي نى ػػػعىهىَ وِّ ًبٍاػػػًت الا بًػػػيِّ الى ػػػ ى كىضى نى فىػػػ ى  وفىػػػًإذىا رى ذىا رى  مػػػفكىاً 

َدىهىَ كًد عىنى  . ِْ السُّ ي

  :ًى ًمثَؿي الت ٍقًريًر ٍيظىػ ده اٍلعىاٍلرى ًإال  ًفي بىاًػي ايرى هِّيىف  عىحى ػ والى ييالى ًفػي الط ًريػًؽ  اٍلعىاٍلػري  ـي هي فىػأىٍدرىؾى بىٍعضى
هيـٍ  ت ن اىٍأًتيىهىَ :فىقىَؿى بىٍعضي هِّي حى هيـٍ  والى ايالى اىَؿى بىٍعضي هِّي :كى ٍد ًما ػَ ذىًلػؾى  وبىٍؿ ايالى ـٍ ييػرى فىػذيًنرى ًلها بًػيِّ  ولىػ

ـٍ يي  ه ـى فىهى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  هيـٍ ماٍؼ كىاًحدنا عاالى
ِٓ . 

ٍاػًت العىاٍلػًرو ك  مف ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى فىقىٍد عاىر  الا ًبيُّ  ػه ن ًفػي الط ًريػًؽ ًفػي كى ػه ن  مػفالى الى
ًى  ٍيظى كًؿ بىًاي ايرى بىٍعدى كيالي

ِٔ. 

ًي  ًي  الاًلػػتى هيًقي ػػ ْي :  ال ػػَ ًمٍثػػؿي دي مى نىػػَفى عىٍ ػػكى دى الا ػػًَس كى ػػه ـى عىٍ ػػكى سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى نىػػَفى رىسيػػكؿي اله ػػً  الى
ًو يىنيكفي ًفي رىمى  نىَفى يىٍهقىَ ي ًفي نيؿِّ لىٍيهى َفى ًحيفى يىٍهقىَ ي ً ٍبًريؿي كى َفى فىييدىاًرسي ي اٍلقيػٍرِفى فىهىرىسيػكؿي اله ػً   مفضى رىمىضى

ٍيًر ًمفى  ْى دي ًبٍَل ه ـى عىٍ كى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى هىًً  الى يًح اٍلميٍرسى  .ِٕ الرِّ

ًي   ًي  الاًلػػػتى ٍهًقي ػػػ ًْ : ال ػػػَفى رىسيػػػك  ًمٍثػػػؿي ػػػه ـى لىػػػٍيسى ًبَلط ًكيػػػًؿ اٍلبىػػػًَئًف كىالى نى سى هىٍيػػػً  كى ػػػه ن اله ػػػ ي نى ؿي اله ػػػً  الى
 . ًِٖبٍَلقىاًليرً 

 

َتِمُؼ الَحِديُث    الس ن ِة والَخَبِر واألَثِر؟ عفَىؿ  َيخ 

ٍعاى  بىرى نيه هَ ًبمى ْى ًى كاَّثىرى كال ًديثى كالسُّا  ًديًث عف  الحى هىمًَء الحى ٍمهيكري ني .يىرىل  ي  ن كاًحدو

هيـ بىٍياىهَ نىمَ يىًهي:   كاىٍد فىر ؽى بىٍعضي

                                                           
 عم نتت . ِّ

 .ّْٓالحيح مسهـو نتَب المسَ دو راـ ِْ
 .ْٔٗالحيح البَْرمو نتَب ال معًو راـ  ِٓ
 و عفػػو يتقػػي اى طػػل لػػ  ع ػػره ٍْ عف المي  و كمعهػكـه مػػف كاحػػدو  يمنػف عف ينػػكف عنثػػرى  الػػيبى نهػػن عف المي  فػي هػػذا دليػػؿه  ِٔ

 مذهبهـ؟. غيرً  مذهبو  بنؿً  يقكفى ضً يى  عاَسه 
 . ٔنتَب بدء الكحيو راـ الحيح البَْرمو  ِٕ
 .ّْٖٓالبَْرمو نتَب الماَابو راـ  الحيح ِٖ



 

 
ُْ 

  ػذي ْى ًى ًبََّحًَديًث ال تًػي تيٍؤ ـٍ السُّا  هي ؿي ًفيهػَ الماْىص  بىٍعضي ْي و كًلػذًلؾى فىػو يىػٍد و ماهػَ الت ٍشػًريعَتي سيػكخي
ذي  ْى ًيو َّا  ي ال ييٍؤ ٍهًقي  ًْ تَتي ال ًه.ماكال الالِّ  هيمَ عٍحنَـه شىٍرًني 

ًلي هذا الر ٍعمى كالذم يىًهٍيً .كيي   بىيِّفي الش ٍنؿي التَ 

 

  ِّػػًديًثو فىيىٍشػػمىؿي مػَ ايًسػػبى إلىػػن الا بًػي ُـّ ًمػػفى الحى ػ بىػػرى عنى ْى ـٍ عف  ال ػػهي ػػكيىػرىل بىٍعضي ػػ  ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى  ـى ه  كسى
لىػػن ػػَ مػػَ ايًقػػؿى  كا  ٍيػػًرً و كعم  ػػالا بًػػيِّ  نػػفغى ػػ  ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػًديثو  ـى ه  كسى و فىنيػػؿُّ حى ػػًديثي ًن فىهيػػكى الحى ػػ َْال 

ًديثَن. بىرو حى ْى و كلىٍيسى نيؿُّ  بىره  ْى

  ِّػَ مػَ ايًسػبى إلىػن الا بًػي و كعم  ًبًعيِّ حًَبيِّ عٍك التَ  ـٍ اَّثىرى ًبمَ ايًسبى إلىن الال  هي ػكْىص  بىٍعضي  ن اي ه  الى
. ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ًديثي  فىهيكى الحى

ًً .كلًنا اَ سى  ٍمهيكًرو فىو ايتىرِّؽي بىٍيفى هًذً  المياٍلطىهىحًَت اٍَّربىعى هىن رىٍعًم ال ي  اىًسيري ًفي هذا الًنتًَب نى
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ًديًث. كىاًة الحى ًي ري : ًسٍهًسهى  الس اىدي هيكى

ػًحيًحً :  ـه ًفػي الى ـي ميٍسػًه : اَؿى اإلمػَ ػًمٍثؿي م ػدي ٍبػفي اٍلميثىا ػن اىػَؿى حى ػد ثىاىَ ميحى ٍبػدي اٍلكىه ػًَب الث قىًتػيُّ اىػَؿى حى د ثىاىَ نى
د ثىاىَ عىيُّكبي  ًى  نفحى بى ه ـى  نف ي ناًَلؾو رىًضيى اله  ي عىاىًس ٍبًف مى  نفعىًبي ًاوى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  .الا ًبيِّ الى

ًي  و كييرادي ب  عحيَاَن اتسي  دي كعم َ اإًلٍساىَدي فىييرىادي ب  عىٍحيَاَن الس اى    الس اىًد. ًحنىَيى
 

 السنة

 الحديث

 الخبر
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 : ٍتفي هيكى  .الهتظي الذم يىاتهي إليً  سادي الحديثً المى

: اَؿى رىسيكؿي اً  ثه : ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ًمٍثؿي يمىَفً  فمى ثىوى كىةى اإٍلً وى دى حى عىٍف يىنيكفى اله  ي  ِٗ نيف  ًفيً  كى ى
ػ ػب  ًإلىٍيػػً  ًمم  ػػَ كىرىسيػكلي ي عىحى ػػٍرءى الى ييًحبُّػ ي ًإال  ًله ػً  كىعىٍف يىٍنػػرى ى عىٍف يىعيػكدى ًفػػي اٍلنيٍتػًر نىمى َ ًسػػكىاهيمىَ كىعىٍف ييًحػب  اٍلمى
يىٍنرى ي عىٍف ييٍقذىؼى ًفي الا َرً 

َّ . 
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ٍقبيكؿي  ًديثي المى ًديًث ًهيى : القىكىاًايفي ال ًتي ييٍعرىؼي ًبهَ الحى هيكـي الحى  ًمفى المىٍرديكًد. ني

ًن. هيكـى الحديًث ًدرىايى ًديًثو كني كؿى الحى ًديًثو كعيالي  كييسىم ن عٍيضَن : مياٍلطىهىحى الحى

ًن كهػكى الػذم نىر   ػديًث ًدرىايىػ ـي الحى ٍيًف هيمػَ: ًنٍهػ ديًث ًاٍسػمى لًِّتيفى ًلعيهيكـً الحى ٍفاػَ ي اىٍبػؿى كاد ذىنىرى نىًثيره ًمف الميؤى
ـي  و كًنٍه و كعىف  مػَ  اىًهٍيؿو ػٍدتي بىٍعػدى الا ظىػًر عىا ػ ي هػك اىٍتسيػ ي الحػديثي الا بىػًكمُّ الش ػًريؼي ًنو كاىػٍد كى ى الحديًث ًركايىػ

ًى ًلهػػذا  ػػ َ ى ًنو فىػػو حى هيػػكـً الحػػديًث ًدرايىػػ ًه فػػي ني هىػػ ًْ ًً فهػػي دىا كايىػػ ًو ًلهحػػديًث كطيػػريًؽ ًتهػػؾى الرِّ فيػػ  ًمػػف ًركايىػػ
. ـي و كاي عىنهى  الت ٍقًسيـً

 

 َىَدُؼ ُعُموـِ الَحِديِث 

ػػًحيحى  و ك الهىػػدىؼي مػػف نهػػكـ الحػػديث هػػك: الت ٍمًييػػزي بىػػٍيفى اَّحًَديػػًث الال  ًً ػػًحيحى ٍيػػًر الال  ػػكًؿ   ي ماػػًً كغى ْي دي
ٍيػػرً  ًً التيقىهػػًَء كالميتىسِّػػًريف كغى ػػ ًً ًفػػي الػػدِّيًفو كًفػػي هػػذا الت مييػػًز تىٍسػػًهيؿه ًلميًهم  ػػًحيحى ٍيػػًر الال  ـٍ اَّحًَديػػًث غى ًه

 ًمفى العيهىمًَء.

 

                                                           
ف كحوكتػػ  اعػػـ إف لإليمػػَف حػػوكة ال يعرفهػػَ إال مػػف ذااهػػَو  ِٗ نػػأف تحػػس بػػأف اإلسػػوـ عنظػػـ اعمػػً فػػي الػػدايَو كا 

اػػػؾ عنثػػر الاػػػَس شػػػعكرا بػػذلؾ مػػػف عسػػػهـ بعػػػد نتػػرو عك تػػػَب بعػػػد فسػػؽو فػػػإف لػػػـ تشػػػعر بحػػوكة اإليمػػػَف فرا ػػػ  إيمَ
 كالحح و كحقؽ الْالَؿ الثوث التي في الحديث ابؿ عف يتكتؾ ْير الدايَ كاآلْرة.

 .ُٔالحيح البَْرمو نتَب اإليمَفو راـ  َّ



 

 
ُٔ 

 حكـ دراسة عمـو الحديث

 ًً نـي ًدراسى هيكـً الحديًث  حي ًو ني نـً نى  و كهيفىٍرضي ًنتىَيى ًً.حي ًً نيؿِّ العيهيكـً اإًلٍسوًمي   ًدرىاسى

يًرًهـ ًلنىي يي  كًليِّ كغى ًه ًلٍهتىًقٍيً  كالميتىسًِّر كاَّيالي ػح  كًهيى ميًهم  ػَ الى كا بىػٍيفى مى يِّزي نهيػ   الػهن اي بػيِّ الا   نػفمى
ٍيًرً  فىو ييٍعتىمىدي  وفىييٍعتىمىدي  ـى ه  كسى   .كبىيفى غى

  



 

 
ُٕ 

 

 ثالثًا : تاِريُخ ُعُموـِ الَحِديِث 
بػًَرو فىقػَؿى تىعػَلىن  ٍْ هىػن الت ثىبُّػًت ًمػفى اَّ ـي نى ـٍ فىًَسػؽه  ﴿حىث  القيػٍرِفي النىػًري ػَءىني ايػكا ًإٍف  ى يىػَ عىيُّهىػَ ال ػًذيفى ِمى

 .ُّ ﴾فىتىبىي ايكا  ًباىبىأو 

ذ   و فىقػَؿى رىسيػكؿي  رىتً كحى ًو ػ ًديًث الا بىًكمِّ ًبَْال  و كًمفى النىًذًب ًفي الحى ًو ًي ًمفى النىًذًب ًبعَم  ًي الا بىًكي  السُّا 
ٍقعىدى ي  فمى ) ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى اً  هىي  ميتىعىمِّدنا فىٍهيىتىبىك ٍع مى  .ِّ (َرً الا   فمً نىذىبى نى

ًي نىػذًلؾى  ذ رىٍت السيػا  ػ مػفكحى ًً النىػًذًب ًفػي الحى ػ ًديًثو فىقىػٍد اػَؿى رىسيػكؿي اً ًركايىػ ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى  ـى ه  سى
د ثى  فمى ) دي اٍلنىًَذًبيفى ناحى ًديثو ييرىل عىا  ي نىًذبه فىهيكى عىحى  .ّّ (ي ًبحى

ي ػػػزى ًبهىػػػَ ني  ـٍ تىٍاػػػًزٍؿ كلًنػػػف  القىػػػكاًايفى ال تًػػػي مى ٍقبيػػػكًؿ لىػػػ ٍيػػػًر المى ٍقبيػػػكًؿ كغى ػػػًديًث المى ػػػًديًث بىػػػٍيفى الحى هىمػػػَءي الحى
ًن  هى و فىًهػيى  ميتىال  ًه اىٍبػؿى اإلٍسػوـً ـٍ تىٍعًرٍفهَ عيم  و كلى ًً ًً الا بىًكي  و كال ًفي السُّا  الػًَئًص  مػفًفي القيٍرًِف النىًريـً ْى

ػػَ هىمى و فقػػد نػػَفى ني ًً ًً اإلٍسػػوًمي  ػػ هيػػكـي اَّيم  ػػونو فىاىشىػػأٍت ني ػػعيكا لىهىػػَ حى ًه كىضى ـٍ ميٍشػػًنهى هىػػٍتهي ػػَ كا ى ػػًديًث نيه مى ءي الحى
كرىًة ال ًتي سىاىٍدريسيهَ ًفي هذا الًنتَ هىٍت ًبَلالُّ ت ن اٍنتىمى و حى هىن مىداًر ًند ًة عٍ يَؿو ًن نى ًن لىًباى ًديًث لىًباى  ًب.الحى

عد ل ال ػػػػػمػػػػػاكاػػػػػد ى هىػػػػػن الا ٍقػػػػػًد هىجي الػػػػػذم ات بىعىػػػػػ ي الميحى ًً القػػػػػًَدرىًة نى ًً اإلٍسػػػػػوًمي  دِّثيكفى إلػػػػػن ًباػػػػػًَء العىٍقًهي ػػػػػ
. ًً ًقيقى ت ن تىاًلؿى إلىن الحى ا مَ تىٍبحىثي حى ذي نيؿ  مَ تىٍسمى يو كا  ْي  كالت ٍمًحيًصو ال ًتي ال تىٍأ

ـ  المىراحؿً   لىٍيؾى عهى ًديًث: كا  هيكـً الحى  ًفي تًَريًة ني
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ًو ًفي نىاٍلًر الا ًبيِّ   ًي ًبحَ ى حَبى ـٍ يىنيٍف الال  ًحيًح  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى لى ًً الال  ٍعًرفى ٍضً  اىكاًندى ًلمى إلىن كى
ٍيػػػًرً و بىػػػٍؿ نػػػَايكا يىٍرً عيػػػكفى إلىػػػن الا بًػػػيِّ  مػػػف ػػػغى ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى ػػػرىةن إذا عراديكا  ـى ه  سى عمِّ  مػػػفالت أنُّػػػدى ميبَشى

                                                           
 .ٔسكرة الح راتو مف اآليً  ُّ

 .ُٕٗٔالحيح البَْرمو نتَب اَّدبو راـ  ِّ

 الحيح مسهـو المقدمً. ّّ



 

 
ُٖ 

ػػًديًث بىٍعػػدى اٍاًتقػػًَؿ الا بًػػيِّ  ًي ًلعيهيػػكـً الحى ػػ زىٍت الحَ ى ا مػػَ بىػػرى و كا  ػػًديثو ػػحى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ًفيػػًؽ  ـى ه  سى إلىػػن الر 
 اٍَّنهىن.

ػًديًث الا بىػكً   هىػن النىػًذًب ًفػي الحى ػر عى نى ًً اىػٍد تى ى هىػ ده ًفػي هػًذً  المىٍرحى ـٍ يىنيٍف عحى ًي كلى و كنَاىػٍت الميٍشػًنهى مِّ
طىػًأ ًهيى اٍحًتمَؿي عٍف يىقى ى الر اًكم ًفي  ْى ًي هػذا االٍحًتمػَؿى بًػَلطُّريًؽ الاٍِّسػيَفً  كعال ػحَبى و كاىػٍد نػَلىجى الال 

: ًً ًليى  التَ 

ًً  - ع كايى ًئفُّ الت ٍقًهيؿي ًمفى الرِّ ٍعاىن ذًلؾى عٍف يىٍرًكم الر اًكم اَّحًَديثى ال ًتي يىٍطمى فعف  وفقط إلىن ًحٍتًظهَ و كمى
ػدِّثي ناهمػَ عاػ  اػَؿ َّبيػ :  اي  بيػر رضػيى الزُّ  بفً  اً  نبدً  ػَ ًلػيى الى عىٍسػمىعيؾى تيحى رىسيػكًؿ اله ػً   نػفمى

ـٍ عيفىًَرٍاػػػ ي  ػػػَ ًإاِّػػػي لىػػػ : عىمى انػػػَ؟ اىػػػَؿى فيوى انػػػَ كى فيوى و كى ٍسػػػعيكدو ػػػَ عىٍسػػػمى ي اٍبػػػفى مى ػػػه ـى نىمى سى هىٍيػػػً  كى ػػػه ن اي نى ذي ماػػػ الى
لىًناِّي سىًمٍعتي  و كى : ماعىٍسهىٍمتي ًنو يىقيكؿي ٍقعىدى ي ًمفى الا َرً  فمى » ي نىًهمى هىي  ميتىعىمِّدناو فىٍهيىتىبىك ٍع مى  .ّْ نىذىبى نى

ًه تيقىهِّؿي  ًه ًكاًَئي  ٍعهيػكـه عف  ا مفكهًذً  طىًريقى ػًديًثو فىمى ًً الحى طىًأ ًفي ًركايىػ ْى ايكًع الر اًكم ًفي ال ًى كي لًكاىَيىػ
ٍيره ًمف الًعوًج.  ْى

ًً  ّٓالت ثىبُّػػتي  - ب كايىػػ ًَبيِّ ديكفى ناػػو كهػػذا ًمػػفى الرِّ ػػحى ًً الال  ًً فىقىػػٍطو فىََّىاٍلػػؿي اىبيػػكؿي ًركىايىػػ ػػ َ ى و دى الحى تىثىبُّػػتو
لىًنٍف ًإٍف دىل تً  و كًلهت ثىبُّ  كى ُـّ الت ثىبُّتي طىًأ الر اًكٍم فىيىًت ْى ًَؿ   ًت طيريؽه ميتىعىدِّدىةه عىهىمُّهَ: القىرىاًئفي نهن اٍحًتمى

ٍْ التثبتي ب - ًكمى الر   تظً حً  بَرً تً َ لي ي مَ ري ًى  نفاكمو كًمثَى ًَئشى ًديثي  رضي ا ناهَ نى ٍبػدً لىم َ بىهىغىهَ حى  نى
ٍمػرك اله ً  ٍبػفً  ػه ـى اىػَؿى  رضػي اي ناهمػَ نى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ـى  ًإف  اله ػ ى )عىف  الا بًػي  الى الى يىٍاتىػًزعي اٍلًعٍهػ

ـى مىعىهيػػـٍ  مػػف ػػَءى فىيىٍرفىػػ ي اٍلًعٍهػػ لىًنػػٍف يىٍقػػًبضي اٍلعيهىمى ػػَ كى ييٍبًقػػي ًفػػي الا ػػًَس ري  والا ػػًَس اٍاًتزىانن ه ػػَالن ؤي كى  وكسنػػَ  ي
ـٍ ًبغىٍيًر ًنٍهـو  ييًضهُّكفى  وييٍتتيكاىهي ت ن ًإذىا نىَفى اىَبً  :اىَؿى نيٍركىةي ..  (فىيىًضهُّكفى كى ٍمػر  :ؿه اىَلىتٍ حى ك ًإف  اٍبػفى نى
ـ   ـى فىٍَلقىػ ي ثيػ ت ػن تىٍسػأىلى ي اىٍد اىًد ػًديًث ال ػًذم ذىنىػرى ي لىػؾى ًفػي اٍلًعٍهػـً  نػففىًَتٍحػ ي حى اىػَؿى فىهىًقيتيػ ي فىسىػَءىٍلتي ي  واٍلحى

تًػً  اٍَّيكلىػن د ثىًاي ًبً  ًفي مىر  بىٍرتيهىػَ بًػذىًلؾى اىَلىػتٍ اىػَؿى نيػٍركىةي فىهى  وفىذىنىرى ي ًلي اىٍحكى مىَ حى ٍْ ػَ عى ػَ عىٍحسىػبي ي  :م  مى
دىؽى  ـٍ يىٍاقيٍص  وًإال  اىٍد الى لى ـٍ يىًزٍد ًفيً  شىٍيئنَ كى  .ّٔ عىرىا ي لى

                                                           
و كالنذب في الهغً العربيً رهمَو كالحديث الحيحو المقدمًو كمساد عحمد بف حابؿو كغيُْ/ُساف ابف مَ    ّْ

 .يشمؿ الْطأ عيضَو فنَف يْشن إف عْطأ عف ياطبؽ نهي  الحديث
 .دي نُّ أى الت   ّٓ
 و كاكلهَ الدؽ عم عالَب كلـ يْطل.ِّٕٔالحيح مسهـو نتَب العهـو راـ  ّٔ
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ػدِّيؽي التثبتي  - و نىمػَ فىعىػؿى عبيػك بىٍنػرو الالِّ ػد ةي تىٍسػأىلي ي ًميرىاثىهىػَ ًحػيفى  رضػي ا ناػ  ًبشػًَهدو ػَءىٍت اٍل ى  و ى
ًب اله ً  شىٍيءه  :لىهىَ فىقىَؿى  :اىَؿى  َ لىًؾ ًفي ًنتَى ػه ـى  ومى سى هىٍيػً  كى ه ن اله ػ ي نى ًً رىسيكًؿ اله ً  الى َ لىًؾ ًفي سيا  مى كى

ت ػن عىٍسػأىؿى الا ػَسى  وشىػٍيءه  ًى  وفىػٍَرً ًعي حى ػٍرتي رىسيػكؿى اله ػً   :فىسىػأىؿى الا ػَسى فىقىػَؿى اٍلميًغيػرىةي ٍبػفي شيػٍعبى حىضى
ػػه ن اله ػػ ي  ػػه ـى فىأىٍنطىَهىػػَ السُّػػديسى  الى سى هىٍيػػً  كى ٍيػػريؾى  :فىقىػػَؿى عىبيػػك بىٍنػػرو  ونى ػػدي ٍبػػفي  ؟هىػػٍؿ مىعىػػؾى غى م  ـى ميحى فىقىػػَ

ًى  ٍعبى ًغيرىةي ٍبفي شي َ اىَؿى اٍلمي ًَرمُّ فىقىَؿى ًمٍثؿى مى ًى اٍَّىٍاالى ٍسهىمى  .  ّٖ لىهىَ عىبيك بىٍنرو  ّٕ فىأىٍاتىذى ي  ومى

و نىمَ نَفى التثبتي  - ًهيُّ بفي عًبي طًَلبو رىًضيى اي  ًبيىًميفو هىػؼى الػر اًكم نػَفى ذًلػؾى نايىٍتعىؿي نى  يو فىإٍف حى
شىن ًاٍسيَاى ي. ٍْ هىن تىأىنًُّدً  ًمم َ يىٍحتىظيو كهذا مياًَسبه ًلهر اًكم ال ًذم ال اىشيؾُّ ًفي اًلٍدًاً و كاى  دىًليون نى

هىن القيٍرًِف النىًريـً  - ت ًً نى كايى ًبتىًً نىٍرضي الرِّ ًً الثَ  ًديثَن كاَّحًَديًث الا بىًكي  ًن عٍك حى ًديثي ِيى و فىإٍف نَرىضى الحى
ػػرى كا ػػًديثي نيمى طىػػأو كًمثػػَؿي ذًلػػؾى حى ٍْ ًهٍماػػَ عف  الػػر اًكمى اىػػٍد ع ًضػػيى اله ػػ ي  ٍبػػفً ثًَبتػػَن نى ػػرى رى ػػَ نانيمى ًإف  )هيمى

ػػًَء عىٍهًهػػ ً  يِّػػتى لىييعىػػذ بي ًببينى ػػاَلػػت  (اٍلمى ًَئشى ًضػػيى اله ػػ ي  ًي نى ـي : هىػػَنارى ٍسػػبيني كىالى تىػػًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى  اٍلقيػػٍرِفي  حى
ػػرىل ٍْ عي

ػػًديثى ظىٌاػػَن ّٗ ًي الحى ػػ ػػك ي ًبمػػَ ال ما. فىقىػػٍد رىد ٍت نًَئشى ًىو كلًنػػف  العيهىمػػَءى فىًهمي هػػَ عا ػػ ي ييعػػًَرضي اآليىػػ
ًى فىقَليكا: ييعىذ بي المىيِّتي ًببينًَء عٍههً  .ييعًَرضي اآليى و عٍك رىًضيى ًبذًلؾى ن ًبذًلؾى هىٍيً  إذا عٍكالى  ً  نى

ػتٍ  و كاػد بىػدىعى  اىٍقػدي المى ًهي  ًْ و عك الا ٍقػدى الػد ا ػٍتًفو عك اىٍقػدى الػا صِّ ًى ييسىم ن اىٍقػدى المى ًف اىٍبػؿى كهذا الا ٍقدي ًمف نًَئش
ًلػػػؾى ال زى  ػػػ ى ذى ػػػَءى ايو كمى ػػػيىأًتي ًإٍف شى : إف  اىٍقػػػًد الس ػػػاىًد الػػػذم سى اؿى بىٍعػػػضي الميٍستىٍشػػػًرًايفى كعىٍذاىػػػَبيهيـ يقكلػػػكفى

ػػػًَرً يِّ  ْى ػػػكفى إال ًبَلا ٍقػػًد ال ػػدًِّثيفى ال يىٍهتىمُّ لهحػػديًثو عٍم اقػػػدى الس ػػاىًدو فىيىػػػٍركيكفى الحػػديثى الػػػذم ال يىٍقبىهيػػػ ي الميحى
. كاًتً  ًثقىَته ر ًد عف  ري  العىقؿي ًلمي ى

و كسىػتىٍأًتي عىٍبحػَثه ميتىعىػدِّدىةه فػي نػف  نيؿ  البيٍعػدً  كهذا القىكؿي نمَ تىرل بىعيده  ػدِّثيفى كىاًاػً  الا قػًد ناػد الميحى
ٍتًف إٍف شَءى اي  اىٍقًد المى

َْ. 

 
 

                                                           
 س.دي ذ ذلؾ فأنطَهَ السي ات   ّٕ

 .َُُِ َم  الترمذمو نتَب الترائضو راـ  ّٖ

 .ُِٖٖ البَْرمو نتَب ال اَئزو راـ الحيح ّٗ

 كنتب التق  زاْرة باقد المتفو كنثير مف العهمَء اد  م  بيف نهمي الحديث كالتق . َْ



 

 
َِ 

ِتماُؿ الَكِذبِ  .ِ  اح 

ًديػػدىةه كًهػػيى عف  بىٍعػػضى الػػ ًه  ى ًؿ ميٍشػػًنهى كاًة بىػػدىع ظىهىػػرىٍت ًفػػي الاِّاٍلػػًؼ الث ػػًَاي ًمػػفى القىػػٍرًف الًهٍ ػػًرمِّ اَّك  رُّ
و فىنػَفى ال بيػد   ػًديًث الا بىػًكمِّ ًن إلىػن  مػفيىٍنًذبي ًفي الحى ًديػدىةوو إضػَفى ًً ًبأسػًَليبى  ى ًً هػًذً  الميٍشػًنهى هىػ ميكا ى

ًديًث إلىن مَ يىًهي: هىمَءي الحى و فٍَهتىدىل ني ًً  اَّسًَليًب الس ًَبقى

ـٍ  نفالسُّؤاؿي  - ع ًديًث كعٍحكاًلًه كاًة الحى ٍيثي  مفري و فى  حى ـٍ ـٍ كًحٍتظيًه ـٍ يىنيكايكا  :اٍبًف ًسيًريفى اىَؿى  عفاًلٍدايًه لى
ػػذي  نػػفيىٍسػػأىليكفى  ْى ًً فىييٍؤ ـٍ فىييٍاظىػػري ًإلىػػن عىٍهػػًؿ السُّػػا  ػػَلىني ًي اىػػَليكا سىػػمُّكا لىاىػػَ ًر ى اىعىػػٍت اٍلًتٍتاىػػ ػػَ كى ٍسػػاىًَد فىهىم  اإٍلً

ييٍاظىري ًإلىن عىٍهًؿ اٍلًبدىًع فىو  ـٍ كى ًديثيهي ًديثيهيـٍ حى ذي حى ْى ٍرًح كالت ٍعًديًؿ.ُْ ييٍؤ ـي ال ى زى ًنٍه  . كهنىذا بىرى

طىػأو عك نىػًذبو  - ب ْى ايػكًع  ًى كي ٍشيى ْى ًديًث ًمفى الر اًكم اَّاٍلًؿ  ًديًثو كذًلؾى ًلسىمًَع الحى ًي ًفي طىهىًب الحى الرٍِّحهى
ٍبًد اله ً  مىًسيرىةى شىٍهرو ًفي ًركايىًتً و فى  ًَبري ٍبفي نى ؿى  ى ٍبًد اله ً  ٍبًف عياىػٍيسو رىحى ًفػي  هيمػَنارىًضػيى اي  ًإلىن نى
ًديثو كىاًحدو   .ِْ حى

ػػٍرديكدي  - ت هىػػن عف  الػػر اًكمى مى ًي ًركايػػًَت الػػر اًكم ًبًركىايػػًَت الثِّقػػًَتو فىػػإٍف نىثيػػرىٍت ميَْلىتَتيػػ ي دىؿ  ذًلػػؾى نى اىػػ ميقَرى
ًديًث.  الحى

 

 كتابة عمـو الحديث .3

ًاي الًهٍ ًرمِّ بىدىع العيهىمَءي ًفي ال ًنو  يىٍنتيبيكفى ًفي اىكاًندً  قىٍرًف الثَ  ًديًثو بىٍعدى عٍف نَاىٍت تيٍاقىؿي ميشػَفىهى هيكـً الحى ني
ؿي  ـي الش ًَفًعيُّ مانىتىبى شىٍيئَن  مىفكنَفى عك  ػ ى  ق(َِْ)ت  هَ هيكى اإلمَ تىًهطَن مى ٍْ رىًحمى ي ايو كنَفى ذًلؾى مي

كًؿ الًتٍقً و ك  ًي )ذًلؾى ًفي ًنتًَبً  ًنٍهـً عيالي ؿى  (الرِّسَلى ػٍيًف  مففىنَفى هيكى عىك  هىاىَ عىا ػ ي نىتىػبى ًفػي هىػذىٍيًف الًعٍهمى كىالى
 .ّْ العىًظيمىٍيف

 

 استقالؿ كتب عمـو الحديث .4

ًديًثو ك  ي القىٍرًف الر اًبً  كمَ بىٍعدى ي ظىهىرىٍت فً  هيكـً الحى ًه ًفي ني  عهىمِّهَ: مفنيتيبه ميٍستىًقه 
                                                           

 الحيح مسهـو المقدمً. ُْ

 الحيح البَْرمو نتَب العهـ. ِْ

 ك عيضَ عكؿ مف الاؼ في نهـ مْتهؼ الحديث في نتَب  )اْتوؼ الحديث( رحم  ا رحمً كاسعً.كه ّْ



 

 
ُِ 

دِّثي التَاًلؿي بىٍيفى الر اًكم كالكىاًنيالمي ) - ع ًى  مِّ زً مي رٍ هي ًلهرامى  (حى ف ن سىاى  هػ. َّٔالميتىكى

ًديثً ) - ب هيكـً الحى ًي ني ٍعًرفى ف ن  (مى  هػ . ًَْٓلٍهحًَنـً الا ٍيسَبيكًرم الميتىكى

ًً ) - ت كىايى ًي ًفي ًنٍهـً الرِّ ف ن  (الًنتَيى ًطيًب البىٍغدىاًدمِّ الميتىكى ْى  . هػ ًّْٔلٍه

ٍم ى كنَفى هىدىؼي الت أٍ  ًً اَّيكلىنو كنَفى نيؿ   ًليًؼ ًفي هًذً  النيتيًب  ى ًً ًبَلد رى ى هىن ماالمَد ًة الًعٍهًمي  هيـ يىٍبًاي نى
 مَ نىتىبى ي ال ًذيفى سىبىقيك ي .

 

ُر الذ َىِبي  لِ  .5  ُعُموـِ الَحِديثِ متأليِؼ في الَعص 

ُـّ نيتيػًب كاىٍد بىدىع هذا ًفي القىٍرًف الس   ٍيػثي عيلِّتىػٍت ًفيػً  عهىػ ًسػً و حى ػًديًثو ًَبً  كاٍستىمىر  إلىن القىٍرًف التَ  هيػكـً الحى ني
كاَن ًمفى الز  بىٍعدىمَ اىضً  ٍت ًبَلا ٍقًد كالت ٍمًحيًص ايري ًي ًفي هػذا مف ى و كال تىزاؿي هًذً  النيتيبي ًهيى المىراً  ي الهَم 
و ك  ِـّ هًذً  ال مفالتىفِّ  نيتيًب:عهى

 ( ًػػًديث هيػػكـي الحى ػػًديًثو كاىػػٍد  ّْٔالبػػًف الالػػوحو ) ت  (ني هيػػكـً الحى هػػػ ( كهيػػكى عٍشػػهىري ًنتػػَبو ًفػػي ني
ًظيى ًبَ ًؿ ٍهًتمَـً الحى ًن.لاَّىك  ًتالَران كاٍاًتبَسَن كمياَاىشى ٍْ  هعيهىمًَء شىٍرحَن كا

 ( ًفىٍتحي الميًغيث)  هػ ( . ًَِٗلهس ًَْكم ) ت 

 ( ًمتىٍدًريبي الر اك)  هػ ( . ًُُٗلهس ييكًطي ) ت 

 

ُر الر ُكودِ  .6  َعص 

هىػػ ٍعاىػن الرُّنيػكًد ًفػي هػًذً  المىٍرحى و كلىػٍيسى مى ًلػًث نىشىػرى ًً كاىػٍد بىػدىع ًفػي القىػٍرًف العًَشػًر كاٍسػتىمىر  إلىػن القىػٍرًف الثَ 
ًديًثو بىٍؿ إف  اإلٍبداعى كالت ٍ دً  هيكـً الحى اُّؼى الت ٍأًليًؼ ًفي ني ا ؼى تىٍقًريبَن.تىكى  يدى اىٍد تىكى

 

َوةِ  .7 ح  ُر الص   َعص 

ٍسػػنىًرمو  ـي اإلٍسػػوًميُّ إلىػػن اٍسػػًتٍعمَرو نى ٍيػػثي تىعىػػر ضى العىػػَلى كاىػػٍد اٍبتىػػدىع ًفػػي القىػػٍرًف الر ابًػػً  نىشىػػر الًهٍ ػػًرمِّ حى
و كاىػػٍد عثػػػَرى الميٍستىٍشػػًرايكفى كعٍذاػػػَبيهيـ  ػػػٍكؿى عٍباػػػًَء المي  مػػفكًسيًَسػػيٍّ كثىقػػػًَفيٍّ ًثيػػػران ًمػػفى الشُّػػػبيهًَت حى ٍسػػًهًميف نى



 

 
ِِ 

ػػًديثً  ًً الا بىػػًكمِّ الش ػػًريًؼو فىاىًشػػ الحى ًً هػػًذً  الشُّػػبيهًَت ًبأيٍسػػهيكبو ًنٍهًمػػيٍّ كًبهيغىػػ ػػ ػػًديًث ًفػػي مياَاىشى هىمػػَءي الحى طى ني
ِـّ مَ نيًتبى ًفي هًذً  التىٍترىًة: مفالعىاٍلًرو كنَفى   عهى

 ( ًاىكىاًندي الت ٍحًديث) مًَؿ الدِّيًف القًَسًميِّ رىًحمى ي اي .ًله  ش ٍيًة  ى

 ( ًِّي كمىنَاىتيهػػَ ًفػػي الت ٍشػػًريً  اإلًسػػوًمي ػػؿي  (السُّػػا  ػػ ي ايو كهيػػكى عٍفضى ًلهػػدٍُّنتيكر مياٍلػػطىتىن السِّػػبًَني رىًحمى
ًً شيبيهًَت الميٍستىٍشًرًايف.  ًنتَبو ًفي مياَاىشى

 (دِّثيكف ًديثي كالميحى م د عبيك زهك رىًحمى ي اي .ًلهدُّنٍ  (الحى  تيكر ميحى

 (ًديثً ما هيكـً الحى ًتظىػ ي ايو كهيػكى  (هىجي الا ٍقًد ًفي ني عٍحسىػًف  مػفًَّيٍسػتًَذاَ الػدٍُّنتيكر ايػكًر الػدِّيف نتػر حى
ًديًث. هيكـً الحى  مَ نيًتبى ًفي نىاٍلًراَ ًفي ني

  



 

 
ِّ 

 
َدُة الث اِنَيةُ الوَ   ح 

 

 ُعُموـُ ِرواَيِة الحديثِ 
 

 ثِ دِّ حَ الحديث والمُ  طالبِ  آدابُ  .2

 الحديثِ  ؿُ م  حَ تَ  .1

 الحديثِ  أداءُ  .3
  



 

 
ِْ 

 

 الحديث طالبِ  آدابُ 
و  ٍيػػػًر عٍك الش ػػػرِّ ْى داميهَ ًفػػػي ال ٍْ ًه ييٍمًنػػػفي اٍسػػػًت ًسػػػيهى ـي كى عػػػَنو فىػػػَلًعٍه ػػػوًؽ مى ٍْ اٍنتىاىػػػن اإلٍسػػػوـي بًػػػَلًعٍهـً كاَّ

و كاىٍد  ـى وؽي ًهيى ال ًتي تيكى ِّ ي الًعٍه ٍْ ـ  كاَّ اػَن طىػًكيونو ثيػ مى وًؽ زى ٍْ ٍبػطى الًعٍهػـً بًػََّ ـي الغىٍربًػيُّ رى عٍهمىؿى العَلى
ي ًتً و كبىدىعيكا ييدىرِّسيكاى ي تىٍحتى اٍسـً  ًً )تىاىب هيكا إلىن عهىمِّ وؽي الًمٍهاى ٍْ ًديًث؟  (ع  فىمَ ًهيى ِدابي طًَلًب الحى

 
 .ْْالط كاًؼ عهمهَ ْمسً تبدع بَإلْوصو ثـ تىديكري بَتِّ ًَ  

وصي ً تىعَلىن .ُ ٍْ  اإل

هىن إٍتقًَف الًعٍهـً  وصي ييسًَندي اإلٍاسَفى نى ٍْ و كاإل هىٍيهَ اإلٍاسَفي ري نى ـي ًنبَدىةن ييٍؤ ى وًص يياٍلًبحي الًعٍه ٍْ فىًبَإل
رىةى. ًْ سىري ًبً  شىٍيئَنو بىٍؿ يىٍربىحي ًبذًلؾى الدٍُّايَ كاآل ٍْ مًُّؿ مىشَاًِّ و كال يى  كتىحى

ػػذ رى الا بًػػيُّ  كاىػػدٍ  ػػحى ػػ  ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ؿى الا ػػًَس )طىهىػػًب الًعٍهػػـً ًلهػػدٍُّايَ فىقىػػٍط فىقػػَؿى  ًمػػف ـى ه  كسى ًإف  عىك 
هىٍيػػً   ًً نى ػػ ػػن يىػػٍكـى اٍلًقيىَمى ػػ ي .. ييٍقضى ه مى ـى كىنى ـى اٍلًعٍهػػ ػػؿه تىعىه ػػ اىػػرىعى اٍلقيػػٍرِفى  وكىرى ي ػػو كى فىػػ ي ًاعىمى فىهىػػَفىػػأيًتيى بًػػً  فىعىر   و ي فىعىرى

                                                           
 ػػَ  الطػػكاؼ بَلنعبػػً هػػك ات ػػَ  حرنػػً النػػكف نهػػ  مػػف ذراتػػ  إلػػن م راتػػ و كلمػػَ اْتػػرع اَّاسػػَف السػػَنً كعراد ات ْْ

تك ي  مدارهَ  عههَ مف حيث ال يدرم ننس ات ػَ  النػكفو فسػبحَف مػف  عػؿ لهنػكف نهػ  اظَمػَ كاحػدا يػدؿ نهػن 
 كحداايً الَْلؽ.

آداب 
 الطالب

 اإلخالص

تبميػغ 
 العمـ

العمؿ 
 بالعمـ

د في  الجِّ
 التعمـ

احتراـ 
 األساتذة



 

 
ِٓ 

ًمٍهتى ًفيهىَ :اىَؿى  ه ٍمتيػ ي  :اىَؿى  ؟فىمىَ نى ـى كىنى اىػرىٍعتي ًفيػؾى اٍلقيػٍرِفى  وتىعىه ٍمتي اٍلًعٍهػ لىًنا ػؾى  ونىػذىٍبتى  :اىػَؿى  وكى تىعىه ٍمػتى كى
ـه  ًَل ـى ًلييقىَؿى نى اىرىٍعتى اٍلقيٍرِفى ًلييقىَؿى هيكى اىًَرئه  واٍلًعٍه ت ن عيٍلًقػيى ثيـ  عي  وفىقىٍد ًايؿى  وكى هىن كىٍ ًهً  حى ًمرى ًبً  فىسيًحبى نى

 . ْٓ (ًفي الا َرً 

ٍقعىدى ي  َن تىعىه ـى ًنٍهمى  فمى )كاَؿى عٍيضَن  ٍيرى اله ً  فىٍهيىتىبىك ٍع مى  . ْٔ (الا َرً  فمً ًلغىٍيًر اله ً  عىٍك عىرىادى ًبً  غى

ػػػهَ ػػػوًص عٍف ال يىػػػٍدريسى ًلاىٍيػػػًؿ شى ٍْ ٍعاىػػػن اإل ػػػؿى هىدىفىػػػ ي ًمػػػفى كلىػػػٍيسى مى عى و فىإا ػػػ ي إٍف  ى ًو ًظيتىػػػ و عك كى ًو دىةو ًنٍهًمي ػػػ
ػوًصو فىإي ػػَ ٍْ ـٍ يىنيػٍف ذًلػؾى مياًَفيػَن ًلإل ًً كالر اتًػًب اٍسػًتٍعمَلىهَ ًفػي ًرٍضػكاًف اً تىعػػَلىن لىػ ًظيتىػ ؾى الش ػهَدىًة كالكى

. دىنىؾى الش ٍيطَفي ٍْ  عٍف يى
 

ـي اَّسًَتذىةً  .ِ  اٍحًترا

و  فَلعيهىمػَءي  و كذًلػؾى اٍبًتغػَءى اٍَّ ػًر ًمػفى اً تىعػَلىنو كتىٍرًسػيَْن ًلٍهًعٍهػػـً ـٍ عٍهػؿه ًلنيػؿِّ تىٍقػًديرو ًي اٍَّاًبيػًَءو كهيػ ثىػ كىرى
  ي ًنٍهًمٌيَن.ماال يىٍحتىًرـي عيٍستَذان ال يىٍستىًتيدي  مىففىإف  

ب مَ اٍحتَجى الط ًَلبي ًنٍهمَن  ً  عٍك ديكاىػ يو فىعىهىٍيػً  عٍف ال يىتىنىب ػرى ًفػي طىهىػًب الًعٍهػـً هيكى ًفػي ًمٍثػًؿ ًسػاِّ  مىفدى ناكري
ت ن لىٍك نَفى مً  ًَهده  ي ًسٌاَنو فىقىٍد ماهيكى عاٍلغىري  مفحى ـى ميٍستىٍحيو كىالى ميٍستىٍنًبره ) اىَؿى مي ى  .ْٕ (الى يىتىعىه ـي اٍلًعٍه

 

 الً دُّ ًفي الت عىهُّـً  .ّ

ـى ن الػػهن اي فقػػد اػػَؿى رسػػكؿي اً  ػػون عٍف ) هيػػ  كسػػه ًمػػؿى عحػػدينيـ نىمى إف  اى تىبػػَرىؾى كتىعػػَلىن ييًحػػبُّ إذا نى
 . كاإًلٍتقَفي يىٍحتَجي إلن الً دِّ كاالٍ ًتهًَد.ْٖ (ييٍتًقاى ي 

اىٍد اَليكا  ـي إذا عٍنطىٍيتى ي نيه ؾى عٍنطَؾى بىٍعضى ي )كى ـٍ ييٍعًطً  إال بعػضى اٍهًتمًَمػ ً  فىنىٍيؼى ًبمىف (الًعٍه ٍاتًػً  !!  لى ككى
ذى  ْي   ي شىٍيئَن.ماإا  ي لىٍف يىٍأ

                                                           
 يث الشهيد كالمتالدؽ.و كذنر في الحدَُٓٗ الحيح مسهـو نتَب اإلمَرةو راـ ْٓ
 و كحس ا .ِٓٓٔ  َم  الترمذمو نتَب العهـو راـ ْٔ
 الحيح البَْرمو نتَب العهـ. ْٕ
 شعب اإليمَف لهبيهقي. ْٖ



 

 
ِٔ 

هيكفى   ًي الًعٍهـً يىٍرحى ـٍ يىًغيبي  مفكاىٍد نَفى طىهىبى هي و كنَفى بىٍعضي ر طىهىبَن ًلٍهًعٍهـً ْى بىهىػًدً   نفمىنَفو إلىن ِ
ػػ ي ًفيهػػَ م  ًو اىٍبػػؿى عٍف تيؤىس ػػسى ال ًَمعػػَتي ال تًػػي يىتى ى ػػ ًنو كًبَْال  ػػاىكاتو طىًكيهىػػ ػػَءي كالطُّػػوبي  سى نيػػؿِّ  مػػفالعيهىمى

مىنَفو 
ْٗ. 

 

 العىمىؿي ًبَلًعٍهـً  .ْ

  ػذ رى ا سػبحَا  كتعػَلن كاىًبيُّػ ي و كاىػٍد حى ػكهذا ًنبَدىةه كعداءه ًلكاً بو ػ  ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ػدىـً  مػف ـى ه  كسى نى
ـٍ اىبىأى ال ًذم  ﴿العىمىًؿ ًبَلًعٍهـً فىقَؿى تعَلن  هىٍيًه ػهىةى ِتىٍياىػكىاٍتؿي نى  هىػَاٍ مً َ ي ِيىًَتاىػَ فىٍَاسى

فىأىٍتبىعىػ ي الش ػٍيطىَفي  َٓ
هىدى ًإلىن اٍَّىٍرًض كىات بى ى هىكىا ي و فىنىَفى ًمفى اٍلغىًَكيفى  ٍْ لىًنا  ي عى فىٍعاىَ ي ًبهىَ كى لىٍك ًشٍئاىَ لىرى ثىػًؿ اٍلنىٍهػبً كى ثىهي ي نىمى  فىمى

ٍنػػ ي  هىٍيػػً  يىٍههىػػٍث عىٍك تىٍتري ػػصى  ًإٍف تىٍحًمػػٍؿ نى ػػًص اٍلقىالى ثىػػؿي اٍلقىػػٍكـً ال ػػًذيفى نىػػذ بيكا ًبقيًَتاىػػَ فىٍَاالي يىٍههىػػٍث ذىًلػػؾى مى
كفى   .ُٓ ﴾ لىعىه هيـٍ يىتىتىن ري

مِّهيكا الت ٍكرىاةى ثيـ   ﴿كاَؿ تعَلن  ثىؿي ال ًذيفى حي ـٍ يىٍحًمهيكهىَمى ثىًؿ اٍلًحمىَرً  ِٓ لى  .ّٓ ﴾يىٍحًمؿي عىٍستىَران  نىمى

ًً فىييٍهقىػػن ًفػػي الا ػػَرً ) نهيػػ  كسػػهـ الػػهن اي كاػػَؿى  ػػ ػػًؿ يىػػٍكـى اٍلًقيىَمى ػػَءي ًبَلر  ي بيػػ ي  ويي ى ًفػػي  ْٓ فىتىٍاػػدىًلؽي عىٍاتَى
ػَ ي  والا َرً  َ يىديكري اٍلًحمىَري ًبرىحى هىٍيػ ً  وٓٓ فىيىديكري نىمى ػَ شىػٍأايؾى  :فىيىقيكليػكفى  وفىيىٍ تىًمػ ي عىٍهػؿي الا ػًَر نى في مى  ؟عىٍم فيػوى

اىػػَ عىلىػٍيسى ني  تىٍاهىَاىػػَ ٍاػػتى تىٍأميري كًؼ كى كًؼ كىالى ًِتيػػ ً  :اىػػَؿى  ؟نىػػرً اٍ مي الٍ  نػػفبًػػٍَلمىٍعري ـٍ بًػػٍَلمىٍعري ػػريني ـٍ  ونيٍاػػتي ِمي كىعىٍاهىػػَني
 .ٔٓ (نىًر كىًِتي ً اٍ مي الٍ  نف

                                                           
عكؿ ال َمعَت في العػَلـ ك ػكدا هػي ال َمعػَت اإلسػوميًو كاػد مضػن نهػن عاػدمهَ اآلف عنثػر مػف علػؼ سػاًو  ْٗ

 و كربمَ الطعَـ.ف لهطوب التعهيـ الم َايو كالسنفكنَات تؤمِّ 

 فهك نَلـ لنا  ااسهة نف نهم  سهكنيَو عم لـ يعمؿ بعهم و  عهاَ ا مف العهمَء العَمهيف.  َٓ

 .ُٕٔو ُٕٓسكرة اَّنراؼو ِيً  ُٓ

 عم نهمكهَ كلـ يعمهكا بهَ. ِٓ

 .ٓسكرة ال معًو ِيً  ّٓ
 تسقط عمعَء بطا . ْٓ

 الرحن : ح ر الطَحكف الذم يربط ب . ٓٓ

 .ِّٕٔ نتَب بدء الْهؽو بَب التً الاَرو راـالحيح البَْرمو  ٔٓ



 

 
ِٕ 

ـٍ  ـٍ ًبَلكاً بػًَت كال يىٍتعىهيهػَو كيىٍاهػَهي ر مػًَت كيىٍتعى  نػفكالميػرادي عا ػ ي نػَفى يىػٍأميريهي ـٍ الميحى ػػرىهي ػَ لىػٍك عمى هيهػَو عم 
اٍ ًبَل ـٍ مى و كلًنا  ي يىتيكتي ي  نفديكبًَت كاىهَهي َلىؼى ذًلؾى فىو يىٍأثىـي ًبذًلؾى كهًَت ْك . ٕٓ المىٍنري ٍيره نثيره  ْى

ٍيًر سىكىاءن  مفكيىٍزدادي عٍ ري العًَمًؿ ًبًعٍهًمً  إذا نَفى مً  ْى هىن ال و َّف  الد اؿ  نى ًبقىٍكًلً  عٍك يىٍقتىًدم ًب  الا َسي
 ًبًتٍعًهً  نىتًَنًهً .

  و فى هىن الػت عىهُّـً ًمػؿى  مىػفكالعىمىؿي ًبَلًعٍهـً ييسًَندي نى ٍف نى ػٍؿ بًػً  اىًسػيى يو كا  ـٍ يىٍعمى ػًديثى االٍسػًتَْرىًة كلىػ ًتػظى حى حى
ًني ي بفي ال راًح شىػٍيةي اإلمػَـً الش ػًَفًعيِّ رىًحمىهيمػَ  ـٍ يىٍاسى يو كاىٍد اَؿى كى اي تىعػَلىن : إذا عرىٍدتى عٍف ًبً  لى

ًديثى فٍَنمىٍؿ ًبً .  تىٍحتىظى الحى

 

ِي الًعٍهـً  .ٓ  تىٍبًهي

ِي عداءه ًلكاً ػبو شىػٍرًنيٍّ  ػه ن اله ػ ي  عػفو فى ييحقِّػؽي ًحتػظى الػدِّيفً  كهذا الت ٍبًهي ك عىف  الا بًػي  الى ٍمػرو ٍبػًد اله ػً  ٍبػًف نى نى
ه ـى اىَؿى بىهِّغيكا  سى هىٍيً  كى ًن نانى لىٍك ِيى ي كى

ٖٓ. 

: فكفي  ع ر نظيـو   ػه ـى يىقيػكؿي سى هىٍيً  كى ه ن اي نى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اله ً  الى و اىَؿى ًبتو ٍيًد ٍبًف ثَى عىٍف زى
ػٍف هيػكى عىفٍ  ًَمػًؿ ًفٍقػ و ًإلىػن مى ت ػن ييبىهِّغىػ يو فىػريب  حى ًتظىػ ي حى و فىحى ًديثَن رى اله  ي اٍمرىعن سىًم ى ًما َ حى قىػ ي ًمٍاػ يو كىريب  اىض 

ًَمًؿ ًفٍق و لىٍيسى ًبتىًقي و   .ٗٓ حى

ٍاتػػَؽي   ػ يو كا  و كاػػد ايػؿ: إٍاتػَؽي المػػًَؿ يىٍاقيالي ـى ٍعهيكمػػًَت ًفػي الػذٍِّهًفو فىيىًزيػػدي الًعٍهػ ِي ييرىسِّػةي المى كالت ٍبًهيػ
 العهـً يىًزيدي ي.

  

                                                           
 يْسر. ٕٓ

 .ُّْٔ الحيح البَْرمو نتَب عحَديث اَّابيَءو راـ ٖٓ

 ساف عبي داكدو نتَب العهـو بَب فضؿ اشر العهـو كهك حديث الحيحو كعْر   الترمذم كعحمد كغيرهـ. ٗٓ



 

 
ِٖ 

 

 ِث حدِّ المُ  آدابُ 
ه ػػن بً  لهميحػػدًِّث ِدابه يىٍابىًغػػي عفٍ  وًصو يىتىحى ٍْ ػػًديًثو نػػَإل ػػهَ فػػي ِداًب طىًَلػػًب الحى ػػبىؽى بىٍعضي هػػَو كاػػد سى

ًو عهىمُّهَ: و كالً دِّو كلنا  ي يىتىتىر دي ًبقدابو َْال   كالعىمىًؿ ًبَلًعٍهـً

 
ًً ًلهت عًهيـو عٍم عىٍف ينكفى عىٍهون لهتعهيـً ًنٍهمَن كسيهيكنَنو ًبغىضِّ  .ُ .السِّ نف  الا ظىرً  ميرانَةي اَّىههي   فِّ

ِ. . ـي مىف هك عىكلىن ًما  ًنٍهًمي َنو عك ًسا َن ًإٍف نَفى ًمٍثهى ي في الًعٍهـً  تىٍقًدي

ّ.  ًً و كالبىػػػٍدءي ًبَلت ٍسػػػًميى ٍسػػػفي الهبػػػًَسو كالت طىيُّػػػبي ٍيػػػثي الط هػػػَرىةيو كحي ٍ ًهػػػًس الحػػػديًثو ًمػػػف حى تىػػػكًايري مى
ٍسفي اـى نهي  كسه   الهن اي كالال وةي نهن الابيِّ  و كاإًلٍابَؿي نهن الطُّوًبو كتىٍاكي ي و كحي ًِ ًِ ًِ إًلٍلقًَء

.  عىسًَليًب الت ٍدريًسو كمىَ شىَنىؿى ذىلؾى

ْ.  . ـٍ ـٍ كتىٍعًهٍيميهي و كتىٍكً ٍيهيهي ـٍ هىٍيًه ٍبري نى و كالال  ًً الًعٍهـً ـي طىهىبى  ًإٍنرىا

ًهو بىٍؿ ن  .ٓ َؼى الغىهىطىو كلىٍيسى ًلذًلؾى ًسف  ميعىي اى ْى تىن  دى عىا  ي بىدىعى يىٍنثيػري الت قَنيدي مى دًِّث إذا كى ى هن الميحى
طىؤي ي عىٍف يىتىقىَنىدى.  ْى

  

 آداُب الُمحدِّث

 التعميـ ةُ ي  مِ أى   تقديـ األولى الفضائؿ الت قاعد



 

 
ِٗ 

 

 َتَحم ُؿ الَحِديِث وأداُؤهُ 
ـى  ػػػًديًث كتىٍعًهيًمػػػً  اٍسػػػ هىػػػن تىعىهُّػػػـً الحى ػػػًديًث نى هىمػػػَءي الحى ػػػؿي كاَّداءي )عٍطهىػػػؽى ني مُّ كذًلػػػؾى ًلتىػػػٍذًنيًر الميعىهِّػػػـً  (الت حى

دِّيىهػػػَ إلىػػػن كالط ًَلػػػًب بًػػػأف  رً  هىٍيػػػً  عٍف ييؤى م هيهػػػَ الط ًَلػػػبي كيىً ػػػبي نى ًه يىتىحى ػػػًديًث عمَاىػػػ ًى الحى ػػػفكايىػػػ يىٍسػػػتىًحقُّهَو  مى
. ـي : الت ٍعًهي : الت عىهُّـيو كاَّداءي هيكى مُّؿي هيكى  فَلت حى

 

 أو اًل: َتَحم ُؿ الَحِديِث 
ُط الت َحم ؿِ  .2  َشر 

مًُّؿ شىٍرطه كاًحده هيكى  ًديًث عٍك فىٍهًم ً الًلهت حى هىن ًحٍتًظ الحى : القيٍدرىةي نى  .ت ٍمًييزي كهيكى

ًحيحي عف   ٍيري ذًلؾو كالال  ٍمسي ًسًايفو كًايؿى سىٍب ي ًسًايفو كًايؿى غى ْى  كًلٍهعيهىمًَء ِراءه ًفي ًسفِّ الت ٍمًييًزو فىًقيؿى 
تى  ٍْ و ًمفًهؼي ذًلؾى يى رى ْى و كلىعىػؿ  دىًليػؿى كلًنػف  الغًَلػبى ًفػي اَّ ًطٍتؿو إلىن ِ ًً ٍطتػًَؿ الت ٍمًييػزي ًفػي ًسػفِّ الًَْمسىػ

ػًديثي  ًبيػً  اىػَؿى هػذا الػر ٍعًم حى قىٍهػتي ًمػفى )مىٍحميػكًد ٍبػًف الر  هىػَ ًفػي  نى ًن مى   ػ ػه ـى مى   سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى الا بًػيِّ الى
ٍمػػًس ًسػػًايفى  َٔ كىٍ ًهػػي ْى و مػػف  التمييػػزً درةي نهػػن القيػػ ؼي ْتًهػػو كربمػػَ تى  ُٔ (كىعىاىػػَ اٍبػػفي  حػػديثو إلػػن ِْػػرى

عكبًتهمَكذلؾ بحسى  ًً لىٍتًظً  كمعاَ ي عك الي  .ًب سيهكل

و َّف   الحديثى  فىإٍف سىًم ى الطٍِّتؿي   رى فيوفه : حىضى ًً ًاٍيؿى ًَمسى ْى  .قبكؿو مى  غيري   ي مَنى سى  ديكفى ال

 و كهيكى ًاٍسمَف:ِٔلىكاًزـً الت ٍمًييًز الت يىقُّظي  ًمفك 

ًديًث.الت يى  - ع و ًبأٍف ال يىنيكفى الر اًكم اًَئمَنو عٍك شًَردى الذٍِّهًف عٍثاَءى سىمًَع الحى  قُّظي الًحسِّيُّ

و ًبأٍف ال يىنيكفى الر ا - ب ٍعاىًكمُّ ـى الت يىقُّظي المى و فىػيىٍتهى ػًعيؼى التىٍهػـً ػًحيًحو  ًكم ضى ٍيػًر كىٍ ًهػً  الال  هىػن غى النىػوـى نى
 كمَ شَبى ى ذًلؾ.

                                                           
ًن شيئَ يسيرا مف المَء مف فم  كهك يتكضأ تي  الهن ا نهي  كسهـرش الابي  َٔ  ل .  َ  الطتؿ مدانب

 .ٕٕالحيح البَْرمو نتَب العهـو راـ  ُٔ

تػػذنر نتػػب نهػػـك الحػػديث نػػَدة اليقظػػً ناػػد النػػوـ نهػػن شػػركط اَّداءو كلنػػف ناػػد التمحػػيص يتبػػيف عاهػػَ مػػف  ِٔ
 شرط التحمؿ غَلبَ.



 

 
َّ 

ٍيريهيمػَو كالس ػبىبي ًفػي ذًلػؾى عف  النىػًذبى رىطي ًفي الت  كال ييٍشتى  مًُّؿ اإلٍسوـي كال البيهيكغي كال غى ًً إا مػَ حى كايىػ ًفػي الرِّ
ـى كالنػػػًَفرى  كعمػػَ الْطػػػأي فينػػكفي غَلبػػَن ناػػػد اَّداًء عيضػػَو دى اَّداًءوناػػ يىنيػػكفي  ٍسػػًه ػػػؿي فىػػإف  المي مُّ ػػَ الت حى عم 

مُّهيهيمَ سىكاءهو فى  د ثى ًبً  بىٍعدى إٍسوًمً  اىًبٍهاَ ي تىحى ًديثَن ثيـ  حى   ي.ماهىٍك سىًم ى نًَفره حى
 

 ُطُرُؽ َتَحم ِؿ الَحِديثِ  .1

ًهً  ثىمًَف طيريؽو هي: مُّ ًديًث كتىحى  ًلتىهىقِّي الحى

 
 اأُلوَلى: الس ماعُ  

ًديثى كالط ًَلبي يىٍسمى ي. : عٍف يىٍرًكمى الش ٍيةي الحى  كهيكى

ػًديثى  ًمػفًحٍتًظً  عٍك  ًمفم ًفي ذًلؾى عٍف يىٍرًكمى الش ٍيةي كيىٍستىكً  ًنتَبًػً و نىمػَ يىٍسػتىًكم عٍف يىٍسػمى ى الط ًَلػبي الحى
ًي عٍنثىػػرى اَّحَ ػػحَبى كىل الال  ػػًديًثو كهنىػذىا رى ًً الحى ًي ًلًركايىػػ ًئيًسػػي  ًي الر  ًديػػًث.فىيىٍحتىظىػ ي عٍك يىٍنتيبىػػ يو كًهػػيى الط ًريقىػ

  
 َيُة: الَعر ُض الث انِ 

ًديثى كالش ٍيةي يىٍسمى ي. : عٍف يىٍقرىع الط ًَلبي الحى  كهيكى

ػًديًث  ًمػفكيىٍستىًكم ًفي ذًلؾى عٍف يىٍقرىع الط ًَلبي  مُّػون ًلٍهحى و فىػإٍف عاىػر  ي نػَفى ذًلػؾى تىحى ًحٍتًظػً  عٍك ًنتػَبو
 الش ٍيًة. نف

 الطػرؽ

 الس ماع
 الِوَجادة

 اإلعالـ

 الوصي ة
 الُمكاتبة

 اإلجازة

 المناولة

 العرض



 

 
ُّ 

َـً ٍبًف ثىٍعهى  ًمفك   ًديثي ًضمى ًً ذًلؾى حى ًى ًحيفى اَؿى ًلها ًبيِّ عٍمًثهى ػ  ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى بى ًإاِّػي سىػًَئهيؾى ) ـى ه  كسى
ٍسأىلىًً  هىٍيؾى ًفي اٍلمى هىي  ًفي اىٍتًسؾى  وفىميشىدِّده نى ػَ بىػدىا لىػؾى : فىقىَؿى  ؤّ فىوى تىً ٍد نى ػٍؿ نىم  بِّػؾى  وسى فىقىػَؿى عىٍسػأىليؾى ًبرى

ػػػكىرىبِّ  ػػػهىؾى إً ي ِاىٍبهىػػػؾى  فمى ـ  اىعىػػػـٍ  :فىقىػػػَؿى  ولىػػػن الا ػػػًَس نيهًِّهػػػـٍ  عىٍرسى ػػػألى ي  واله هيػػػ ـ  سى ػػػيَـً  نػػػفثيػػػ ػػػوًة كالالِّ الال 
هىن اىٍكًلً : اىعىـٍ  ـى ه  كسى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كالز نًَةو كالا ًبيُّ   .ْٔ( ال يىًزيدي نى

ػػؿي الطُّػػري   ٍقبيكلىتػػًَفو بىػػٍؿ هيمػػَ عٍفضى ػػحى كالس ػػمَعي كالعىػػرضي طىًريقىتػػًَف مى ػػًديًثو كاػػد رى   ػػًؿ الحى مُّ ًؽ ًلتىحى
. هيـ العىٍرضى حى بىٍعضي كفى الس مَعىو كرى    نىًثيري

ًو كاًحػػدىةو ًمػػفى القيػػك ًةو فإاػػ  ال يك ػػد بعػػد التػػدايؽ مػػَ  ٍرتىبىػػ كالػػر اً حي عف  الس ػػمَعى كالعىػػٍرضى ًفػػي مى
 ير ح إحداهمَ نهن اَّْرل.

 

 الث اِلَثُة: الُمناَوَلةُ  

 : ٍنتيكبَن. مفعٍف ييٍعًطيى الش ٍيةي الط ًَلبى شىٍيئَن كًهيى ًديًثً  مى  حى

  .ماعٍم ديكفى عٍف يىٍقرىعى ي نهيً و عك يىٍسمىعى ي 

ٍعهيكـً عف  الش ٍيةى ال ييٍعًطي الط ًَلبى شىٍيئَن  ٍنتيكبػَن إال  عٍف يىنيػكفى اىػٍد نىتىبىػ ي ًباىٍتًسػً و عٍك  مػفكًمفى المى ًديثًػً  مى حى
ًتً .را ى   عى ي كاٍطمىأف  إلىن اًلح 

ػػًؿ  مُّ ًه ًلهت حى ٍقبيكلىػػ ًه مى ًي ًبَإل ػػَزىًة طىًريقىػػ كاىػػ ٍقري ًي المى لىػػ ٍمهيػػكًر العيهىمػػًَءو  كًهػػيى عٍاػػكىل ًمػػفى ناػػكالمياَكى دى  ي
 تىًردىًة.مااإل َزىًة ال

ػًديثي كدىًليهيهػَ  ٍيػثي نىتىػبى  حى ػه ـى حى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى اىػَؿى الى تىٍقػرىٍع ي  الا بًػيِّ الى بنػَ كى ًً ًنتَى ًَّىًميػًر الس ػًري 
ِى ذىًلػػؾى اٍلمىنىػػَفى  ػػَ بىهىػػ ػػذىا فىهىم  نى ِى مىنىػػَفى نىػػذىا كى ت ػػن تىٍبهيػػ ػػه ن اله ػػ ي اىػػ حى ـٍ بًػػأىٍمًر الا بًػػيِّ الى بىػػرىهي ٍْ هىػػن الا ػػًَس كىعى رىعى ي نى

ه ـى  سى هىٍيً  كى  . ٓٔ نى

                                                           
 عم ال تغضب. ّٔ

 .ّٔالحيح البَْرمو نتَب العهـو راـ  ْٔ

 يذنر في الماَكلً.الحيح البَْرمو نتَب العهـو بَب مَ  ٓٔ



 

 
ِّ 

ًي ال ًتي لىـٍ  لى ًهو بىػٍؿ ًهػيى عٍاػكىل  كعم َ المياَكى ٍقبيكلىػ و كالر اً حي عا هَ مى ًْوؼه َزىًة فىًتيهَ   مػفتىٍقتىًرٍف ًبَإل ى
ًو  ػ كزي لى ي نىٍتميػ ي كًبَْال  ؿى إلىن الط ًَلًب ال يى ي ًً ًبو إ َزىةو نىمَ سىيىٍأًتيو كهيكى عٍيضَن ًنٍهـه كىالى دى ناػالمينَتىبى

ًً إلىٍيً .  الحَ ى
 

 جاَزةُ الر اِبَعُة: اإل

. ًً كايى  كًهيى اإلٍذفي ًبَلرِّ

ٍزتي لىؾى عٍف تىٍرًكمى  و ديكفى عٍف يىٍقػرىع الش ػٍيةي نانىأٍف يىقيكؿى الش ٍيةي ًلهط ًَلًب: ع ى ًحيحى البيْػًَرمِّ ي الى
هىػػن الط ًَلػػبً  ًى ًباىٍتًسػػً و  ونى ْى هىػػن الش ػػٍيًةو كديكفى عٍف ييراً ػػ ى الش ػػٍيةي الاٍُّسػػ ػػكًء عٍك الط ًَلػػبي نى كالس ػػبىبي ًفػػي لي ي

و عك يىٍسػػمىعى ي  هىٍيػػً  الًنتػػَبى هىػػن الش ػػٍيًة نيه مػػَ  ػػَءى ي طًَلػػبه عٍف يىٍقػػرىعى نى  العيهىمػػًَء إلىػػن اإل ػػَزىًة عا ػػ ي يىاٍلػػعيبي نى
ًً لً ما كايى تى يو فىأاٍلبىحى الش ٍيةي ييٍعًطي اإل َزىةى ًبَلرِّ ْى ًبً . مفًلؾى هيكى عٍهؿه ًلذ مىف يو عك ييراً  ى لى ي ايٍس  طيو 

ػػًدي ػػًؿ الحى مُّ ًه ًلتىحى ٍقبيكلىػػ ًه مى و طىًريقىػػ ًً ًنتػػَبو ميعىػػي فو و ًبًركىايىػػ صو ميعىػػي فو ٍْ هىػػن عف  اإل ػػَزىةى ًلشىػػ ٍمهيػػكري نى ًثو كال ي
عىهَ. رىل نىتىبىهَ الش ٍيةي عٍك را ى ٍْ هىن ايسىةو عي ًن نى حى ح  ًي ميالى ْى  ًبشىٍرًط عٍف تىنيكفى الاٍُّس

 .حً ا ً نهن الر   طو رٍ شى  كفً دي بً  ؿي بى قٍ تي  ًى لى َكى اى المي  ف  و َّى ًً لى َكى اى المي  دى عٍ هَ بى تي عٍ ضى كى  طو رٍ شى بً  ؿي بى قٍ تي  هَكَّا  
 

 الخاِمَسُة والس اِدَسُة: الُمكاَتَبُة، والَوِصي ةُ  

ًي: عٍف ييٍرًسؿى الش ٍيةي إلىن الط ًَلًب شىٍيئَن  ًديًثً . عم في حيَت . مفكالمينَتىبى  حى

ًي: عٍف ييكاًليى الش ٍيةي إلىن الط ًَلًب ًببىٍعًض نيتيًبً   اًلي  ٍكًتً  عٍك سىتىًرً .ناكالكى  دى مى

َن. ٍعتيهيمَ مىعى مى  كيىٍبديك عىا  ي ال فىٍرؽى بىٍياىهيمَ فى ى

ًى بىٍيفى الش   سىَطى ًى ميبىًَشرىةهو فىو كى لى ًىو لىًنف  المياىَكى لى َ تيٍشًبهىًَف المياىَكى ًي كهيمى ٍيًة كًتٍهًمٍيًذً و كىعىم َ المينىَتىبى
تىٍيًف. ٍيري ميبىًَشرى ًي فىهيمىَ غى اًلي   كالكى

ػػٍرًط الت ثىبُّػػًت  ٍقبيكلىتىػػًَف ًبشى كاىتىيًف ًبَإل ػػَزىًة فىهيمػػَ مى ٍقػػري ػػَ ًباىٍقػػًؿ  مػػففىػػإٍف نَاىتػػَ مى و إم  ًً ْى ًً الاٍُّسػػ اًلػػح 
ْى  ًً لىهَو عٍك عٍف يىٍعًرؼى الط ًَلبي  ػرىل تىٍغًييػره الثِّقى ًى عٍف يىنيػكفى اىػٍد  ى ٍشػيى ْى هىٍيً و  ٍيثي ال يىٍهتىًبسي نى ً  ًبحى ًْ ٍي ط  شى

ًً عىٍثاىَءى اىٍقًههَ. ْى  ًفي الاٍُّس



 

 
ّّ 

ٍف نَاىتىػػَ ديكفى  ٍقبيكلىتػػًَف  كا  ٍمهيػػكًر ًبَلش ػػٍرًط الس ػػًَبًؽو فػػَلر اً حي عف  اإل ػػَزىةى ناػػإ ػػَزىةو فىهيمػػَ مى دى ال ي
. لىٍيسىٍت شىٍرطَن  ًً لى و نىمَ سىبىؽى ًذٍنري ي ًفي المياَكى  ًلاىٍقًؿ الًعٍهـً

 

الـُ   الس اِبَعُة: اإلع 

بَري  ٍْ : إ ًديثى عٍك الًنتَبى  لط ًَلبى االش ٍيًة  كهيكى . نفًركىايىًتً   مفعف  هذا الحى  فيوفو

دي مَ يىٍماى  ًه عٍيضَنو كال ييك ى ٍقبيكلى ًى مى ػًديثى كالر اً حي عف  هًذً  الط ًريقى ـى الط ًَلػبي عف  هػذا الحى ًهػ  ي اىبيكلىهػَو فىقىػٍد نى
ً و فىًهمَذا ال يىٍرًكيً   مفعٍك الًنتَبى  ًْ ٍي ًً شى   ي.ناًركىايى
 

 َنُة: الِوجاَدةُ الث امِ  

طِّ  ْى ًديًث ًب : عٍف يىً دى الط ًَلبي شىٍيئَن ًمفى الحى . اكو رى كًهيى  ميعىي فو

ًه   ػػهىاَ كالػػر اً حي عا هػػَ طىًريقىػػ ـه كىالى ػػطِّو كالس ػػبىبي ًفػػي ذًلػػؾى عا ػػ ي ًنٍهػػ ْى ػػٍرًط الت ثىبُّػػًت ًمػػفى ال ًه ًبشى ٍقبيكلىػػ مى
هىٍياَ العىمىؿي ًبً  كتىٍبًهيغيً .  يىً بي نى

و كلًنا هػػَ  ػػاىدو ػػًَدًر الحػػديًث الا بىػػكمِّ ديكفى عىٍف اىٍرًكيىهػػَ ًبسى ػػٍداَ ي فػػي مىالى ػػذي بمػػَ كى ى ْي كاىحػػفي اآلفى اىٍأ
ًه  لًِّتٍيهػَ إلػن نىاٍلػًراىَو  ثًَبتى و ًمػف نىاٍلػًر ميؤى طيكطػًَت فػي العػَلىـً ٍْ ػري بهػَ ديكري المى هَ التي تىٍزْى ًْ ًبنىٍثرىًة ايسى

ػػػحًَبيٍّ عك تػػػًَبًعيٍّ ًنتَبػػػَ لىػػػـ يىٍعًرٍفػػػ ي العيهمػػػَءي  مػػػفال ييٍقبىػػػؿي كلنػػػٍف  ػػػطِّ الى ْى ػػػٍدتي ًب ػػػدو اآلفى عٍف يقػػػكؿى كى ى عىحى
و كال سىًمعيكا بً  ذ رى الابيي الس ًَبقكفى و ف ـى ه  كسى  نهي ً  الهن اي ً و كاىٍد حى ٍيرىةى  عفًمف ذلؾى رضي ا  عىًبي هيرى

ػَ لىػـٍ  نف نا  ـٍ مى ػدِّثيكاىني ػًر عيم تًػي عياىػَسه ييحى ًْ ػه ـى عىا ػ ي اىػَؿى سىػيىنيكفي ًفػي ِ سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى  رىسيكًؿ اله ً  الى
ي َهيـٍ تىٍسمىعيكا عىٍاتيـٍ كىالى ِبىَؤي  ـٍ كىاً  ـٍ فىًإي َني  .ٔٔ ني

 

 

 

                                                           
  .ٔالحيح مسهـو المقدمًو راـ  ٔٔ



 

 
ّْ 

 ُطُرِؽ الت َحم ؿِ  عفالُمَعبَِّرُة ل فاُظ األ 

مُّؿً نف  الميعىبِّرىةي  ٍلتَظي اَّ هىمػًَء  ؤٕ (عىٍلتىَظى اَّىدىاءً )و كتيسىم ن ميتىعىدِّدىةه  طيريًؽ الت حى كاىػٍد اٍسػتىقىر  ااٍلػًطوحي ني
هىن الت ٍعًبيًر ًبهىٍتظو عكٍ  ًديًث نى ًو  الحى ًو ًلنيؿِّ طىًريقى ـى إذا نَاىٍت  مفعٍلتَظو ميعىي اى مًُّؿو كذًلؾى ًلنىٍي اىٍعهى طيريًؽ الت حى

مُّػ و كاىٍد سىبىؽى مىعىاَ عف  طيػريؽى الت حى كطو ًه ًبشيري ٍقبيكلى ـٍ عا هَ مى و ع كطو ًن ًبو شيري ٍقبيكلى مًُّؿ مى ًي الت حى ًهو طىًريقى ًؿ ثىمًَايىػ
م هى ي ًبهًذً  الطُّريًؽ؟ فىنىٍيؼى يىٍابىًغي  عٍف يىٍرًكمى الر اًكم مَ تىحى

 

 أل فاُظ األداءِ  َطِريَقُة الت َحم ؿِ 

د ثىًاي الس مَعي  د ثىاَو حى و حى  سىًمٍعتي

هىن فيوفو  العىٍرضي  اَو اىرىٍعتي نى بىرى ٍْ  ع

ًي  لى لىًاي فيوفه  المياَكى  عٍابىأاَو اَكى

ًاي في  اإل َزىةي   وفه عٍابىأاَو ع َزى

ًي  ًن  المينَتىبى ًاي ًنتَبى بىرى ٍْ و ع  نىتىبى إلىي  فيوفه

ًي  اًلي  ن إلىي  فيوفه  الكى  عٍكالى

 ي فيوفه ماعٍنهى  اإلٍنوـي 

طِّ فيوفو  الًك َدىةي  ْى ٍدتي ًب  كى ى
 

 األداءِ  ألفاظِ  اختصارُ 

 لنثرة تنرار علتَظ اَّداء في اَّسَايد اْتالر المحدثكف هذ  اَّلتَظ هنذا:

 ثاَو تْتالر إلن: ثاَو كاْتالرهَ بعضهـ إلن: اَ.حد -

 عْبراَو تْتالر إلن: اَو كاْتالرهَ بعضهـ إلن: عاَ. -

  

                                                           
 يابغي مف حيث التقسيـ عف تأتي هذ  اَّلتَظ في اَّداءو كلنااي كضعتهَ هاَ لتنكف اريبً مف طرؽ التحمؿ. ٕٔ



 

 
ّٓ 

 

 ثاِنيًا: أداُء الَحِديِث 
ِي الحديثً ع : تىٍبًهي ًديًث هيكى  .داءي الحى

ٍقبيكالن؟ ًديًث مى ت ن يىنيكفى عداؤي ي ًلٍهحى كطي الر اًكم حى  فىمَ ًهيى شيري

ػػبىؽى عٍف ذىنىٍراػػَ ػػًديًث نىمػػَ هيػػكى  مػػفعف  الهىػػدىؼى  سى هىػػن الحى ًي نى ػػًديًث هيػػكى الميحَفىظىػػ هيػػكـً الحى ديكفى  وني
اًلػري ًفػي سىػبىبىٍيًف هيمػَ: النىػًذبي  ػديكا عا هػَ تىٍاحى ًديًث فىكى ى و كاىٍد اىظىرى العيهىمَءي إلىن عٍسبًَب تىٍغًييًر الحى و تىٍغًييرو

طىأي. ْى  كال

هىمَءي  كًط: كًلذًلؾى فىقىٍد كىضى ى ني تىٍيًف ًمفى الشُّري ًديًث ًفي الر اًكم مىٍ ميكنى  الحى

كطي ًفػػي  ف رىٍت هػػًذً  الشُّػػري ٍيػػثي إذا تىػػكى و ًبحى ؿى كهيػػكى النىػػًذبي ًي اَّيكلىػػن تيعػػًَلجي الس ػػبىبى اَّك  ػػ المىٍ ميكنى
ًديًثو كسيمِّ  ـٍ يىٍنًذٍب ًفي الحى ًئفُّ إلىن عف  الر اًكم لى .الر اًكم فىإا اَ اىٍطمى ًً كطى العىدالى كطي: شيري  يىٍت هًذً  الشُّري

كطي ًفػػي  ف رىٍت هػػًذً  الشُّػػري ٍيػػثي إذا تىػػكى طىػػأيو ًبحى ْى ًي تيعػػًَلجي الس ػػبىبى الث ػػًَاي كهيػػكى ال ًايىػػ ًي الثَ  ػػ كالمىٍ ميكنى
ًديًثو كسي  ًطٍل ًفي الحى ٍْ ـٍ يي ًئفُّ إلىن عف  الر اًكم لى يىٍت هالر اًكم فىإا اَ اىٍطمى كطى مِّ كطي شيري ٍبًط.  ًذً  الشُّري  الض 

 

 ُشُروُط الَعداَلةِ 

ًديًث الا بىًكمِّ  تىٍماى ي ال ًتي  الشُّركطي  كًهيى   .نَدةن  الًَحبىهَ ًمفى النىًذًب في الحى

 : كطو كًهيى ًً ًند ةي شيري  كًلٍهعىدالى

 
ـي إٍسوًمً  نى  .ُ هى ي نىدى مى ب مَ حى ٍيرى الميٍسًهـً ري .اإلٍسوـيو ًَّف  غى ًديًث الا بىًكمِّ  هىن النىًذًب ًفي الحى

 شروط العدالة

 اإلسالـ البموغ العقؿ التقوى المروءة



 

 
ّٔ 

ِ. . ًديًث الا بىًكمِّ ًغيرى ال ييٍدًرؾي مىًَْطرى النىًذًب ًفي الحى  البيهيكغيو ًَّف  الال 

ّ. . ًديًث الا بىًكمِّ و كال ييقىدِّري مىًَْطرى النىًذًب ًفي الحى ٍيرى العًَاًؿ ال يىًعي مَ يىقيكؿي و ًَّف  غى  العىٍقؿي

بػػػًَئًر ك الت ٍقػػػكىلو  .ْ : اٍ ًتاػػػَبي النى ًهػػػيى
ػػػًذًب ًفػػػي ٖٔ هىػػػن النى ػػػر عى نى ب مػػػَ تى ى بػػػًَئًر ري هىػػػن النى ػػػر عي نى و كال ػػػًذم يىتى ى

. ًديًث الا بىًكمِّ  الحى

ـي ًبَلعَداتً  .ٓ : االٍلًتزا كءىةيو كًهيى ًً  الميري هى الميٍرسى
تىًهػؼي ٗٔ ٍْ و ك  مػفو كًهػيى تى ًو  مػفنىاٍلػرو إلىػن نىاٍلػرو ًبيئىػ

ػػػرىلو كا ٍْ لس ػػػبىبي ًفػػػي ذًلػػػؾى عف  ال ػػػًذم ال يىٍهتىػػػًزـي ًبَلعػػػَداًت ال يىٍسػػػتىًحي ًمػػػفى الا ػػػًَسو كال ػػػًذم ال إلىػػػن عي
هىن النىًذًبو ًَّف  اإلٍاسَفى يىٍرتىًدعي  ر ع نى ب مَ تى ى يػَءن  نفيىٍستىًحي ًمفى الا ًَس ري ٍكفَن ًمػفى اً كحى ْى راـً  الحى

ه ـى ًإف  ًمم َ عىٍدرىؾى الا َسي اىَؿى الا  ًمفى الا ًَسو كًلذًلؾى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ـً الاُّبيك ًة اٍَّيكلىػن  مفًبيُّ الى نىوى
ـٍ تىٍستىحً  َ ًشٍئتى  ًإذىا لى  .َٕ فىَاٍلاىٍ  مى

ًً ذًلػػػؾى عف  الرِّ ػػػَؿى ًفػػػي نىاٍلػػػًر الا بًػػػيِّ  مػػػفك  ػػػعٍمًثهىػػػ ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى هىػػػن تى  ـى ه  سى ًً اٍنتػػػَديكا نى ٍغًطيىػػػ
كءىًة عٍف ييغىطِّػيى  و فىًمػفى الميػري ػًَلؼي اإلٍسػوـى و فىنَاىٍت نػَدىةن ال تْي ـٍ يىًرٍد ًفي ذًلؾى عٍمره كال اىٍهيه ؤيكًسًهـو كلى ري

و فىو ييعىدُّ نًَشؼي الر ٍعًس فًَادان ًلٍهميري  ـٍ ؤيكًسًه ؿي رىٍعسى يو عم َ اآلفى فىقىٍد اٍنتَدى الرِّ َؿي نىٍشؼى ري  كءىًة.الر  ي

. ٍيري نىٍدؿو ٍف فيًقدى شىٍرطه كاًحده فىهيكى غى و كا  ًي فىَلر اًكم: نىٍدؿه ٍمسى ْى كطي ال  فىإذا اٍ تىمىعىٍت الشُّري

كءىًةو كالتًَسػػًؽ إال   ٍ ايػكًفو كفًَاػػًد الميػري و كالمى ػػًبيِّ ًي النػًَفًرو كالال  هىػػن ذًلػؾى فىإا ػػ ي ال تيٍقبىػؿي ًركايىػػ كًباػَءن نى
ػػتٍ  هىػػن تىٍكبىتًػػً  ًلاىتىأن ػػدى  إذا تػَبى كمىضى ًه نى ػػد ةه نًَفيىػ و فىهػػذا  مػفمي ًه ًلػػذًلؾى ػػدي ميػد ةه ميعىي اىػػ ًً تىٍكبىتًػػً و كال تيك ى اًلػػح 

تىًهؼي  ٍْ رو ك  مفذىٍابو إلىن ذىٍابو ك  مفيى ْى صو إلىن ِ ٍْ . مفشى  حَؿو إلىن حَؿو

 

 
                                                           

 ؼ النبيرة : نؿ مَ في  كنيد شديد.الرا ح في تعري ٖٔ
الػراحً عاػ  مػف النبػَئر عك المكبقػَتو    كسػهـالػهن ا نهيػكهذا يشمؿ مَ في  حد مف الحدكدو عك مػَ ذنػر  الابػي 

كيشػػمؿ مػػَ كرد فيػػ  كنيػػػد بعػػذاب علػػيـ عك شػػػديد عك نظػػيـ عك فيػػ  لعػػػف عك مػػَ شػػَب  ذلػػػؾو كيشػػمؿ اإلالػػرار نهػػػن 
 الالغيرةو فإف اإلالرار نهن الالغيرة نبيرة.

 المرسهً: الميحَيدًةو التي لـ ييًقر هَ اإلسوـي كلـ يىٍرفيٍضهَ. ٗٔ
 .َُِٔ نتَب اَّدبو راـ الحيح البَْرمو َٕ



 

 
ّٕ 

 النبويِّ  ِرواَيُة الت اِئِب ِمَف الَكِذِب ِفي الَحِديثِ 

ػػ  هىػػن الر سيػػكًؿ عم  ػػًذًب نى ػػَ التًَسػػؽي ًبَلنى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى و ـى ه  سى ٍف تػػَبى ػػًديثَن كا  و فىهػػذا ال اىٍقبىػػؿي لىػػ ي حى
ػػرىلو كهػػذا هيػػكى الػػذ ٍابي الكىًحيػػ ٍْ ػػر ةن عي ًى عٍف يىعيػػكدى إلىػػن ذًلػػؾى مى ٍشػػيى ْى و  ػػًديًث الا بىػػًكمِّ َن ًلٍهحى دي كذًلػػؾى اٍحًتيَطػػ

ػػًديثي فًَنًهػػ ً ال ػػًذم ال ييٍقبىػػ و فىػػإٍف نػػَفى الػػًَداَن ايًبهىػػٍت تىٍكبىتيػػ ي  ؿي حى ٍف تػػَبى ػػَ ًفػػي ناػػكا  دى اً تىعػػَلىنو عم 
ًديثَن عًبدان.  الدٍُّايَ فىو اىٍقبىؿي لى ي حى

 

 ِرواَيُة الُمب َتِدع

: ًي ااٍلًطوحَن ًهيى و كالًبٍدنى ًً : الًَحبي الًبٍدنى ٍبتىًدعي هيكى ًديدو ب الت عىبُّدي  المي ميًَْلؼو ًلإلٍسوـً   ى
ُٕ. 

ًيًف:  ـي إلىن ًاٍسمى ًه داًئمَنو كلىًنا هَ تىٍاقىًس ر مى ًي ااٍلًطوحَن ميحى  كالًبٍدنى

ًه مينىتِّرىةه: كًهيى انٍ  ديدو ًبٍدنى ًَلؼي اىٍطًعي َ  ًتقىَدي عىٍمرو  ى ْى . مفيي  اإًلٍسوـً

ر ؼه عٍك اَاً  مىفنى  ـى ميحى .اٍنتىقىدى عف  القيٍرِفى النىًري  صه

ٍيًر مينىتِّرىةو. ًو غى ًه: كًهيى نيؿُّ ًبٍدنى ًه ميتىسِّقى  كًبٍدنى

ًً  مىفنى  حَبى . سىب  بىعضى الال  ـٍ ٍدًحًه ـٍ يىتىكىاتىٍر الا صُّ ًبمى  الذيفى لى

 : ٍبتىًدًع فىًتيهَ تىٍتاًليؿه ًي المي  كعم َ ًركايى

ًتً  فىو تيٍقبىؿي ًركايىتي ي. -  فىأم َ النًَفري ًبًبٍدنى

: كعم َ - ًتً  فىًتي ًركىايىًتً  عٍاكىاؿه  التًَسؽي ًبًبٍدنى

 .تيرىدُّ ًركىايىتي ي ميٍطهىقىَنو ًَّىا  ي فىًَسؽه :  ًاٍيؿى

                                                           
: ر: اَّكؿك عمػ ثوثػً هذا هك رعم  مهكر العهمَء اديمَ كحديثَو فنؿ مف كالؼ شيئَ بأا  بدنً فعهي  عف يثبػت ُٕ

: و كالثَلػثالػهن ا نهيػ  كسػهـعا   ديػدو عم حػدث بعػد الابػي  عا  يقالد ب  التعبدو كهك التقرب إلن او الثَاي:
إلػن  ةى ال ديػد اَّمػكرى  عك الساًو فهيس نؿ  ديد بدنً محرمًو كلذلؾ اسـ ال مهكر عا  مَْلؼ لإلسوـو عم لهقِرف

فماهَ الكا ب كالمادكب كالمبَح كالمنرك  كالحراـو كذلؾ بحسب مكافقت  عك مَْلتت  لإلسوـ. ااظر فػي هػذا  :عاسَـ
 نتَب الحديث الابكم الشريؼ لهدنتكر شرؼ القضَة.



 

 
ّٖ 

  ُّتيٍقبىؿي ًركايىتي  إذا لىـ يىنيف يىٍستىًحؿ : ًتً . كًايؿى  النىًذبى ًلتىٍأًييًد ًبٍدنى

  ًٍن إلن ًبد : تيٍقبىؿي ًركايىتي ي إذا لـ يىنيٍف دىاًنيى ًتً .كًايؿى  نى

  تىػ ي فىًركىايىتيػ ي يِّػدي ًبٍدنى كىل مػَ ييؤى تًػً و عمػَ إذا رى يِّػدىةن ًلًبٍدنى ـٍ تىنيٍف ميؤى : تيٍقبىؿي ًركايىتي  ًإٍف لى كًايؿى
ًتً . ًى عٍف يىٍنًذبى ًلتىٍأًييًد ًبٍدنى ٍشيى ْى  مىٍرديكديةهو كذًلؾى 

كايتيػ ي إٍف نػَفى  هك الر اً حي كالرعمي  و  ً تًػنى دٍ بً لً  ةن دى يِّػؤى مي   ي كايتيػرً  ميٍسػتىًحو  لهنىػذًب عك نَاػتٍ عا  ي ال تيٍقبىػؿي ري
ـي عف  مَ فىعى  ًديًثً  هياَ كهيكى فًَاده ًلشىٍرًط الت ٍقكىل عف  التًَسؽى العًَدم  يىٍعهى راـهو كعم ػَ كالس بىبي ًفي اىبيكًؿ حى هى ي حى

ٍبتىًدعي  ؽٍّ فىهيكى يىظيفُّ عا  ي نى  المي ًتً .و كلىٍك هىن حى هىن ًبٍدنى ـٍ يىٍبؽى نى ـى عا  ي ًِثـه لى ًه  نى

ػٍكؼى  ْى ًتً و كهياَ ال  ًى ل  ًبًبٍدنى ًي فىقىٍد يىٍرًكم مىَ ال نىواى ػديًثو فىػو  مػفكىعىم َ الد اًنيى عىٍف يىٍنػًذبى فػي الحى
 تيرىدُّ ًركىايىتي ي.

 

ب طِ   ُشُروُط الض 

ْى  نف كًهيى الشُّركطي التي تيٍبًعدي الراكم  .ةن َدى نى  ديثً الحى  ًً كايى في رً  أً طى ال

ٍبًط شىٍرطًَف:ك  ًو بً  َْصه  شىٍرطه نَـ و كشىٍرطه  ًلهض  ًً. مفنيؿِّ طىًريقى كايى  طيريًؽ الرِّ

ثىون.  .ُ و فىو يىٍقبىؿي الت ٍهًقيفى مى ًً ـي الغىٍتهى ُـّ فىهيكى الت يىقُّظي كنىدى  عم َ الش ٍرطي العَ

: عىفٍ  ٍرًكي َتًػً  فىيىٍقبىهيػ ي  كاىبيكؿي الت ٍهًقيًف هيكى ؿى نهن الر اكم الحديثي الػذم لػيسى ًمػف مى ْى و عٍم ييقػَؿي لػ ي: ِٕييٍد
ػػد ثى بػػ  كاىًسػػيى ي  و كلنا ػػ ي ًلغىٍتهىتًػػً  كظىاِّػػً  عا ػػ ي اػػد حى ػػد ٍثتىاىَ ًبحػػديًث نػػذاو كهيػػكى ال يىػػٍذنيري ذلػػؾى الحػػديثى اػػد حى

دِّثي  ب مَ عىاٍلبىحى ييحى : اىعىـو كري يِّزي ي. عفٍ ًب  بىعدى ذلؾو عك  يقكؿي  ييدىس  الحديثي في ًنتًَبً  فىو ييمى

ديثي ي.  كال شىؾ  عف  الذم يىٍقبىؿي الت ٍهقيفى ال ييٍقبىؿي حى

ِ.  ًً ًليى ًو ًمفى الطُّريًؽ التَ  ًديثى ًبطىًريقى ًو فىإف  الر اًكمى إا مَ يىٍرًكم الحى  :كعم َ الش ٍرطي الَْصُّ ًبنيؿِّ طىًريقى

                                                           
كعكاا ػك  د. شرؼ القضػَة  (التهقيف كعثر  في الركاة كمركيَتهـ)في بحث بعاكاف هذا هك التعريؼ الذم انتمدت   ِٕ

.  بهرـك



 

 
ّٗ 

 
  ػػًديًث بًػػَله ٍتًظ ًي الحى ًً ييٍشػػتىرىطي ًفػػي الػػر اًكم عٍف يىنيػػكفى حًَفظػػَنو  مػػفًركايىػػ ًحٍتًظػػً و كًفػػي هػػًذً  الحَلىػػ

ػػ ى  ًً عحًَديثًػػً  نيهِّهػػَ مى اىػػ ًثيػػرىةن و كهػػذا ييٍعػػرىؼي ًبميقَرى ٍعاىػػن ذًلػػؾى عٍف ال تىنيػػكفى ميَْلىتَتيػػ ي ًلهثِّقػػًَت نى كمى
. عحًَديًث الثِّقًَتو فىإفٍ  ٍيري ضًَبطو هىن عا  ي لىٍيسى حًَفظَنو فىهيكى غى  نىثيرىٍت ميَْلىتَتي ي دىؿ  ذًلؾى نى

  ػػًديًث بًػػَلهىٍتًظ ًي الحى هىػػن  مػػفًركايىػػ ًً ييٍشػػتىرىطي عٍف يىنيػػكفى الػػر اًكم ميحًَفظػػَن نى ًنتَبًػػً و كًفػػي هػػًذً  الحَلىػػ
. مفًنتًَبً   ده عٍك ييبىدِّؿى  عٍف ييغىيِّرى ًفيً  عحى

 ٍعاىنو كهًذً  تىنيػكفي ًركا ًديًث ًبَلمى ًي الحى ًً ييٍشػتىرىطي عٍف يىنيػكفى الػر اًكم  مػفيى ًحٍتًظػً و كًفػي هػًذً  الحَلىػ
 ًً ًبي  ًً العىرى ػًديًث ديكفى كالا صِّ الش ٍرًنيِّ  نًَلمَن ًبمىعًَاي الهيغى ٍعاىػن الحى ت ػن ال ييغىيِّػرى ًفػي مى و كذًلػؾى حى

. ـى  عٍف يىٍعهى

ف   ٍبًط فىَلر اًكم: ضًَبطه.فىإٍف تىكى  رى شىٍرطَ الض 

ًه. : ًثقى ٍبًط فىهيكى ًً كالض  كًط العىدالى ٍف اٍ تىمىعىٍت ًفي الر اًكم نيؿُّ شيري  كا 

 ندؿ + ضَبط = ثقً 
 

ِتالطُ   االخ 

ٍبًط. ًتوؿي الض  ٍْ ًتوطي هيك: ا ٍْ  اال

َ ٍبطي يو عٍم نَفى ضى تىؿ  ضى ٍْ تىًهطي هيك الر اكم الذم ا ٍْ .كالمي ًَبطو ٍيرى ضى  ًبطَن ثيـ  عىاٍلبىحى غى

 
 

 رواية الحديث

 بالمفظ

 مف الحفظ مف الكتاب

 بالمعنى



 

 
َْ 

ِتالِط:  باُب االخ   َأس 

ًتوًط ًند ةي عىٍسبىَبو عىهىمُّهَ:  ٍْ  لو

ـيو عك المىرىضي لً  -  يىٍعتىًمدي نهن ًحٍتًظً . مفالهىرى

يىَعي النيتيًب لً  - ًرو عك ضى  يىٍعتىًمدي نهن نيتيًبً . مفذىهَبي البىالى

 

َتِمِط: ـُ َحِديِث الُمخ   ُحك 

ٍيًف:اىس   تًهًط إلن ًاٍسمى ٍْ ًديثى المي دِّثيكفى حى  ـى الميحى

. ٍقبيكؿه ًتوًطو كهذا مى ٍْ د ثى ب  ابؿى اال : مَ حى  اَّكؿي

ًتوًطو عك نَفى في التىٍترىًة المىٍشنيكًؾ فيهَ التي يىٍغًهبي نهن الظ ًف عىا  ي  ٍْ د ثى ب  بىٍعدى اال الثَاي: مَ حى
تىًهطىَن  ٍْ ـي عك ال  ونَفى فيهَ مي  مىٍرديكده. نهُّ  فىهذا متن ركاهَوييٍعهى

 

واَيُة ِبالَمع َنى  الرِّ

: كطو ًهيى ٍعاىن ًبشيري ًً ًبَلمى كىايى كىازى الرِّ ًَء  ى ٍمهيكري العيهىمى  يىرىل  ي

   ًػػًديًثو إٍف نػػَفى يىٍرًكيػػ ًي ًلًركا مػػفعٍف يىنيػػكفى الػػر اًكم اًَسػػيَن لىٍتػػظى الحى ػػ يىتًػػً  ًحٍتًظػػً و عٍك عٍف تىػػٍدنيك الحَ ى
 ًنتًَبً . مفكًنتَبي ي لىٍيسى مىعى يو إٍف نَفى يىٍرًكيً  

 .ٍعاىن و ًلنىٍي ال ييغىيِّرى المى ًً ًبي  ًً العىرى  عٍف يىنيكفى نًَلمَن ًبمىعًَاي الهيغى

  و كًمٍثػػؿي ًً ػػبىٍعًض اٍَّدًنيىػػ ػػًديًث هٌَمػػَنو نىََّحًَديػػًث الميتىعىب ػػًد ًبأٍلتًَظهػػَ نى كاًمػػً   عٍف ال يىنيػػكفى لىٍتػػظي الحى  ى
و ًَّا ػ ي ال ييٍغاًػي  و ك ناالنىًهـً ػره ْى ػًديثي  مػفهػَ لىٍتػظه ِ ًً ذًلػؾى حى ػًَزبو اىػَؿى عًدل ػ اىػَؿى الا بًػيُّ  :اٍلبىػرىاًء ٍبػًف نى
ه ـى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ةً  :الى ػوى ػكءىؾى ًلهال  ػٍأ كيضي عىؾى فىتىكىض  هىػن ًشػقِّ  وًإذىا عىتىٍيػتى مىٍضػ ى ـ  اٍضػطىً ٍ  نى ؾى ثيػ

ـ  عىٍسػهىٍمتي كىٍ ًهػي ًإلىٍيػؾى  :ثيـ  ايػؿٍ  ومفاٍَّىيٍ  ٍضػتي عىٍمػًرم ًإلىٍيػؾى  واله هيػ فىك  ػٍأتي ظىٍهػًرم ًإلىٍيػؾى  وكى ًن  وكىعىٍل ى رىٍغبىػ
ًن ًإلىٍيػػؾى  ػػأى كىالى  وكىرىٍهبىػػ ٍه ى ػػَ اٍ مى الى مى ـ  ِ وؾى ًإال  ًإلىٍيػػؾى اػػمً  ى ٍلػػتى ماػػاله هيػػ بًػػؾى ال ػػًذم عىٍازى ًباىًبيِّػػؾى ال ػػًذم  وتي ًبًنتَى كى

ٍهتى  هىن اٍلًتٍطرىةً  مففىًإٍف ميت   وعىٍرسى َ تىتىنىه ـي ًب ً  ولىٍيهىًتؾى فىأىٍاتى نى رى مى ًْ هىػن  :اىػَؿى  وكىاٍ عىٍههيف  ِ د ٍدتيهىػَ نى فىرى



 

 
ُْ 

ه ـى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى بًػؾى اماػفىهىم َ بىهىٍغتي اله هيـ  ِ والا ًبيِّ الى ٍلػتى ايٍهػتي تي ًبًنتَى  :اىػَؿى  وكىرىسيػكًلؾى  :ل ػًذم عىٍازى
ٍهتى  والى  اىًبيِّؾى ال ًذم عىٍرسى  .ّٕ كى

ٍعاىن عٍف ييًشيرى إلىن ذًلؾى ًبقىٍكًلً : عٍك اىٍحكى هذاو عٍك نىمَ اَؿى  مىفلً  –كال يشترط  –كيىٍابىًغي  يىٍرًكم ًبَلمى
. مفَبى ى ذًلؾى و عٍك مَ شـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى رىسيكؿي اً   ًنبَراتو

 

ِتصاُر الَحِديثِ   اخ 

: ًركىا ًديًث هيكى ًتالَري الحى ٍْ ًديًث بَلهتظً ا ٍزءو ًمفى الحى ًي  ي  .يى

ًديًث. ٍعاىن الحى : عٍف ال يىتىغىي رى مى ًديًث ًبشىٍرطو كاًحدو كهيكى ًتالًَر الحى ٍْ كاًز ا ٍمهيكري العيهىمًَء إلىن  ى  ذىهىبى  ي

ػػكزي ًلهػػر اكً  ػػدينيـٍ )م عٍف يىقيػػكؿى فىػػو يى ي تىاًلػػران ذًلػػؾى  (الى ييػػٍؤًمفي عىحى ٍْ ػػًديًث  مػػفمي ـٍ )حى ػػديني الى ييػػٍؤًمفي عىحى
ت ن عىنيكفى عىحىب  ًإلىٍيً   لىًد ً  مفحى كى  .ْٕ (كىاًلًدً  كى

ًحيًحً و فىقىٍد نَفى يى  مفكمً  ـي البيًَْرمُّ ًفي الى ًتالًَر ًبَلش ٍرًط الس ًَبًؽ اإلمَ ٍْ ًديثى ًفػي اٍشتيًهرى ًبَال ٍذنيري الحى
ـٍ يىً ٍد ذىنىرى مَ يىٍحتَجي ًلًذٍنًرً  مً  و فىإٍف لى ًديدو و عٍك سىاىدو  ى ًديدو و كلىًنا  ي يىٍذنيري ي ًبهىٍتظو  ى فى الس ػاىًد عٍك ًند ة عمًَنفى

. ًتالَري ٍْ ٍتًفو كهذا هيكى اال  المى

 ًً ًً ًفػي  كهذا الش ٍرطي هيكى اىٍتسي ي ال ًذم ييٍشتىرىطي ًفي ًركايى ػٍزءو ًمػفى اآليىػ ٍعاىن ًبهػَ عك  ي ُـّ المى ًو ال يىًت ِي
ًً فػػػػي اىكًلػػػػ  تىعػػػػَلىن  ًايىػػػػ ًى اَّيكلىػػػػن ديكفى الثَ  ـي اآليػػػػ ٍسػػػػًه ػػػػكزي عٍف يىٍقػػػػرىع المي و فىػػػػو يى ي ػػػػًريـً ٍيػػػػؿه  ﴿القيػػػػٍرًِف النى فىكى

هِّيفى  ـٍ و ًلٍهميالى ـٍ سىَهيكفى  نفال ًذيفى هي وًتًه  .ٕٓ ﴾ الى
  

                                                           
 .ِْٕالحيح البَْرمو نتَب الكضكءو راـ  ّٕ

 .ُْالحيح البَْرمو نتَب اإليمَفو راـ  ْٕ
 .ٓو ْسكرة المَنكفو ِيً  ٕٓ



 

 
ِْ 

 
 ةُ الثحَدُة الثالوَ 
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ّْ 

 

 الَجر ُح والت ع ِديؿُ : أوالً 
 

 :وُ ريفُ ع  تَ 

: الط ٍعفي ًفي ٍرحي هيكى ٍبًطً .عٍم: ا الر اًكًم. ثقًً  ال ى  لط ٍعفي في نىدالىًتً  عك ضى

: تىٍكًثيؽي الر اًكم. هىٍيً  ًبأا  ي نىٍدؿه ضًَبطه. :عمٍ  الت ٍعًديؿي هيكى ـي نى ٍن  الحي
 

ُروِعي ُتوُ   َمش 

ب مَ ظىف   ًه  ًفي نىدالىًً  عفالط   عف   هـبىٍعضي ري ػ ر مى ًه ميحى ػٍبًطً  ًغيبىػ ػ ى العيهىمػالر اًكم عٍك ضى هىػن و كلًنػٍف عٍ مى َءي نى
كًحيفى  ٍرًح المىٍ ري ًً  ى كًني  ًي  مفمىٍشري ًسػيهى كبًػً و ًَّا ػ ي كى هىػن كي ي ػًديًثو بىػٍؿ نى كىاًة الحى ػركري  ري بىػٍيفى لهت ٍمًييػًز  ًه ضى

. ُـّ الكاً بي إال  ًبً  فىهيكى كاً به ٍقبيكًؿو كمَ ال يىًت ٍيًر المى ٍقبيكًؿ كغى ًديًث المى  الحى
  

 ُمَعدِّؿِ ُشُروُط الجاِرِح وال

ػػٍرحي كالت   ػػكزي ال ى كرىةي تيقىػػد ري ًبقىػػدىًرهَو كًلػػذًلؾى فىإا ػػ ي ال يى ي ػػري كرىًةو كالض  ػػري ػػٍرحي كالت ٍعػػًديؿي ًلهض  ٍعػػًديؿي إال  شيػػًرعى ال ى
ًي: مىفلً  ًليى كطي التَ   اٍ تىمىعىٍت ًفيً  الشُّري

 
ًنو عٍم نىٍدالن ضًَبطَنو فىعىدالىتي ي تى  .ُ ـٍ عٍف يىنيكفى ًثقى ٍبطي ي يىٍ عىهياَ اىًثؽي ًبأا  ي لى ٍ عىهياَ اىًثؽي ًباًلٍدًاً و كضى

ٍنًمً . رو كعا  ي دىًايؽه ًفي حي ْى ًهٍط بىٍيفى راكو ِك ٍْ  يى

 شروط الجارح والمعدِّؿ

 ثقة عالـ بقواعده عالـ بمصطمحاتو



 

 
ْْ 

ػػَ ييٍاقىػػؿي فػػي ذلػػؾى عف   هػػي  كًمم  ػػًديًايِّ  بػػفى  نى ٍيػػًرم :فىقىػػَؿى  وعىًبيػػ ً  نػػفسيػػئؿى  اٍلمى : فىقىػػَؿى  واسػػألكا غى  الس ػػَئؿي
اىَؿى رىعسى  فىأىٍطرىؽى ثـ  رف ى  وعاتى  سألاَؾى  ًعيؼه  ويفي هىذىا هيكى الدِّ  :  كى  .ٕٔ عبي ضى

كزي  .ِ ًى ًلنىوًمً و فىو يى ي قًَييًس ال ًايمى ٍرًح كالت ٍعًديًؿو فَل ًَهؿي ًبًتٍهؾى القىكاًايًف كالمى ـي ًبقىكاًايًف ال ى الًعٍه
.  لى ي ذًلؾى

ػػٍرًح كالت ٍعػدً  .ّ ـي ًبمياٍلػػطىهىحًَت ال ى ًه الًعٍهػ ت ػػن ال ناػػيًؿو كًهػػيى عٍلتػػَظه لىهػػَ دىالالته ميعىي اىػ دى العيهىمػػًَءو حى
هىٍيً   ٍعاَ ي الميتىعَرىًؼ نى ٍيًر مى  دى العيهىمًَء.نايىٍستىٍعًمؿى النىوـى ًفي غى

 

 آداُب الجِرِح 

كًط كاآلدابً   ال بيد  عك الن ًمفى الت ٍتًريًؽ بىٍيفى الشُّري

كطي: تىنيكفي ًفي  ٍرًح.فَلشُّري فِّرىةه اىٍبؿى ال ى  ال ًَرًح اىٍتًسً و كًهيى ميتىكى

ٍرًح. ٍرًحو كتيرانىن عٍثاَءى ال ى ًً ال ى : فىتىنيكفي ًفي طىًريقى  عم َ اآلدابي

: ٍرًح ِدابه يىً بي عٍف تيرانىن كًهيى  كًلٍه ى

 
ػػػٍرًح  .ُ ـي  ى ػػػدى ػػػفنى ػػػٍرحي  مى ػػػكزي  ى ٍرًحػػػً و فىػػػو يى ي ًى ًل ى ػػػ ػػػفال حَ ى ًى ال يىػػػٍرًكم اَّ مى ػػػ و َّا ػػػ ي ال حَ ى حًَديػػػثى

ٍرًح ً  رى ًل ى ْى  .و إال ًلسىبىبو شىٍرًنيٍّ ِ

هىػػن اىػػدٍ االاٍ  .ِ ػػَ مػػَ يىتىعىه ػػؽي ًتالػػَري نى ػػٍبًطً و عم  ًي هياػػَ ًذٍنػػري مػػَ يىتىعىه ػػؽي ًبعىدالىتًػػً  كضى ػػ و كالحَ ى ًً ػػ ًر الحَ ى
ًديًث فىو ًً الحى كزي ًذٍنريهػًَبشىٍنًهً  عك اًلتًَتً  ال ًتي ال تىتىعىه ؽي ًبًركايى  يى ي

كرىًة ٕٕ ػري ػٍرحى شيػًرعى ًلهض  و ًَّف  ال ى
 ًرهَ.ًبقىدٍ  كًهيى تيقىد ري 

                                                           
 و دار الكنيو حهبو الطبعً اَّكلن.ُٓ/ِالم ركحيف البف حبَف  ٕٔ

 آداب الجرح

 لمحاجة فقط عمى قدر الحاجة االعتداؿ



 

 
ْٓ 

ّ. . و كديكفى ايٍقالَفو ًو ٍرًحو ًبأٍف يىٍذنيرى مَ ًفيً و ديكفى ًزيَدىةو كميبَلىغى  االٍنًتداؿي ًفي ال ى

 

 َتف ِسيُر الَجر حِ 

ػػػٍرحى ال ييٍقبىػػػؿي إ ٍمهيػػػكري العيهىمػػػًَء عف  ال ى : فيػػػوفه يىػػػرىل  ي ال  إذا نػػػَفى ميتىس ػػػرانو فىػػػو يىٍنًتػػػي عٍف يىقيػػػكؿى ال ػػػًَرحي
. طىًأو عٍك فيوفه يىٍنًذبي ْى : فيوفه نىًثيري ال ٍعًتً و نىأٍف يىقيكؿى و بىٍؿ ال بيد  عٍف يىٍذنيرى سىبىبى ضى ًعيؼه  ضى

 : ٍمهيكًر ذًلؾى ًند ةي عٍسبَبو  كالٍشًتراًط ال ي

  ًػػٍرح ـٍ الت ثىبُّػػتي ًمػػفى ال ى بىػػرو لىػػ ْى ػػر دي  يىػػرى ثَبًػػتو عاٍلػػونو بىػػٍؿ هيػػكى مي ى ػػٍرًح غى ب مػػَ يىنيػػكفي الس ػػبىبي ًفػػي ال ى و فىري
ًً الس بىًب ًلهت ثىبًُّت. مفيىٍثبيٍتو فىو بيد   ٍعًرفى  مى

 ًبيػػرىةن كمػَ ال ييعىػػ ًو ًفػػي مػػَ ييعىػػدُّ نى ػ ػػٍرًحو كًبَْال  تىًهتيػػكفى ًفػػي عٍسػػبًَب ال ى ٍْ دُّو كًفػػي مػػَ ييعىػػدُّ عف  العيهىمػَءى يى
كءىًة كمػػَ ال ييعىػػدُّ  مػػف ػػري ػػكىاًرـً المي ْى

ـٍ الو كًلػػذًلؾى فىػػإف  ٖٕ ٍبتىػػدىنَن ع ػػفو كًفػػي نىٍكاًػػً  مي ػػًعيتَن  مى دى ناػػييعىػػدُّ ضى
ًن  ب مَ ييعىدُّ ًثقى ٍيًرً .نانًَلـو ري  دى غى

  ب مَ فىعىؿى مَ ييٍسًقطي نىدالىتى ي ثيـ  تَبى .ذًلؾى  مفعف  الر اًكمى ري ـٍ ال ًَرحي ًبذًلؾى ـٍ يىٍعهى  و كلى

  ػٍعؼه يىًسػيره ـٍ هيػكى ضى ًديثيػ يو ع ًعيتَن ً دان ال يىتىقىػك ل حى ٍرًح هىٍؿ يىنيكفي الر اًكم ًبً  ضى عٍف ييٍعرىؼى سىبىبي ال ى
رىل. ٍْ ًو عي  ييٍمًنفي عٍف يىتىقىك ل ًبًركىايى

ػٍرًح لىػٍيسى شىػٍرطَن ًلقىبيكًلػً و  كالر اً حي ًفي رىٍعًيي هيػكى مػَ ذىهىػبى إلىٍيػً  الحػًَفظي  : عف  تىٍتًسػيرى ال ى ػرو كهيػكى اٍبػفي حى ى
هىػػػن الت ٍعػػػًديًؿ  ػػػٍرطه ًلتىٍقًديًمػػػً  نى ػػػٍرًح ناػػػبىػػػٍؿ هيػػػكى شى دى الت عػػػَريًضو كالس ػػػبىبي ًفػػػي هػػػذا الت ػػػٍرً يًح عف  نيتيػػػبى ال ى

ٍعاىن ٍعًؼو فىمى ـي. كالت ٍعًديًؿ ال تىٍذنيري غًَلبَن سىبىبى الض  و كاي عٍنهى ٍقبيكؿه ديكفى تىٍتًسيرو ٍرحى مى  ذًلؾى عف  ال ى

كطى   ػػَ الت ٍعػػًديؿي ) الت ٍكًثيػػؽي ( فىػػو ييٍشػػتىرىطي ًفيػػً  عٍف يىنيػػكفى ميتىس ػػرانو كالس ػػبىبي ًفػػي ذًلػػؾى عف  شيػػري كعم 
تىًهػػػؼي ناػػالت ٍعػػًديًؿ كاًحػػدىةه  ٍْ ًميػػً و ال تى ػػرو ك  مػػفدى ال ى ْى صو إلىػػن ِ ٍْ ًه ًفػػػي شىػػ ػػ ٍمسى ْى و  كطو ًي شيػػري ػػٍبعى ًهػػػيى سى

ًى اى  ٍعاَ ي عٍف ييعىدِّدى هًذً  الس ٍبعى ٍبًطو كاىٍد سىبىؽى ًذٍنريهَو فىتىٍتًسيري الت ٍكًثيًؽ مى ًً كاٍثاَف ًفي الض  دى ناػٍتسىهَ العىدالى
ًى ًلذًلؾى ًَّف  سىبىبى الت ٍعًديًؿ مى  و كًلذًلؾى فىو حَ ى ًو .ًذٍنًر نيؿِّ راكو ًثقى  ٍعهيكـه

                                                                                                                                                                      
 الت ٍعًرٍيًؼ نََّىٍنمىًش.إال ًبقىاٍلًد  ٕٕ
 فقد ضعؼ عحدهـ راكيَ َّا  ِر  يرنض نهن حمَرو فنَف هذا ناد  مف ْكاـر المركءة. ٖٕ
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 َتعاُرُض الَجر ِح والت ع ِديؿِ 

ًه. هىن تىٍكًثيًؽ راكو فىهيكى ًثقى ٍرًح كالت ٍعًديًؿ نى هىمَءي ال ى  إذا ات تىؽى ني

. ًعيؼه هىن تىٍضًعيًؼ راكو فىهيكى ضى ذا ات تىقيكا نى  كا 

؟  كف فمَ العىمىؿي ري ْى ع تى ي ِ هيـٍ كضى ث قى ي بىٍعضي تىهىتيكا فىكى ٍْ ذا ا  كا 

كاًب ًلهٍ   ػٍرًح عٍك الت ٍعػًديًؿو إال إذا  نف ى و ًلتىػٍرً يًح ال ى ًً ػ ػ ى العيهىمػَءي بىٍعػضى القىكاًنػًد العىَم  ذًلؾى كىضى
ُـّ هًذً  القىكاًنًد: لىٍيؾى عهى و كا  ٍيًر ذىًلؾى ًه نهن غى  دىل ٍت اىرىاًئفي اىًكي 

و فىػبىعٍ  .ُ ًتوؼى ظىػًَهًرم  ٍْ ػثىون  –ضي العيهىمػًَء يىٍابىًغي الت كًفٍيؽيو فىهىعىؿ  اال ًهو  -مى ػ َال  ْى ـٍ مياٍلػطىهىحَته  لىهيػ
. ًتوؼي ٍْ ًهمىٍت زىاؿى اال  إذا ني

ٍرحه ميتىس   .ِ و كالس ػبىبي ًفػي ذًلػؾى عف  ال ػًَرحى اػد اط هىػ ى  ره إذا تىعَرىضى  ى ػٍرحي الميتىس ػري ـي ال ى مى ى تىٍعػًديؿو ييقىػد 
هىٍيً  الميعىدِّؿي  ـٍ يىط ًهٍ  نى هىن مَ لى ـٍ يىط ًهػٍ  نى ٍف لىػ ػديكًد شىػٍرنَن ًبشىػهَدىًة اٍثاىػٍيًفو كا  و كًلػذًلؾى تيٍثبىػتي عٍغهىػبي الحي

هىن مَ فىعىؿى ال ًَاي. ًي الا ًَس نى  بىًقي 

و ًَّا اػَ ال اىػ .ّ ـي الت ٍعػًديؿي ػ ى تىٍعػًديؿو ييقىػد  ٍيري ميتىس ػرو مى ٍرحه غى ػٍرًح ثَبًػإذا تىعَرىضى  ى ؟ٍدًرم هىػٍؿ سىػبىبي ال ى  ته
تىهىؼه ًفيً ؟ كهىٍؿ تَبى  ٍْ   ي؟.ماكهىٍؿ هيكى مي

ػػٍرحه ميتىس ػػره  .ْ و كالس ػػبىبي ًفػػي ذًلػػؾى عف  الميتى عاػػميتى  مػػفإذا تىعػػَرىضى  ى ـى الت ٍعػػًديؿي ػػ ى تىٍعػػًديؿو ايػػدِّ تى عاػػتو مى
ـٍ اى  و لًنٍف لىٍك لى كًد تىٍعًديؿو ٍرحي ي ًبكي ي ٍرًحو فىو ييٍقبىؿي  ى ِي ًفي ال ى ػ ي ًلعىػدىـً غًَلبَن ييبًَل ٍرحى ً ػٍد تىٍعػًديون اىًبٍهاػَ  ى

كدي مَ ييعًَرضي ي.  كي ي

و ًَّف   .ٓ ري ِّْ تىػػأ ـى القىػػٍكؿي المي ػ ى تىٍعػػًديؿو ًمػفى العػػًَلـً اىٍتًسػػً و ايػدِّ ٍيػػري ميتىس ػػرو مى ػػٍرحه ميتىس ػره عٍك غى  إذا تىعػَرىضى  ى
ـى اىٍد تىرا ى ى  ًؿ. نفالعًَل  اىٍكًلً  اَّك 

لىٍيؾى هًذً  ا :كا  ًً يًَضي  كرىًة الميعَدىالًت الرِّ  لقىكاًندي ًبالي

ٍرح .ُ ٍرحه ميتىس ر + تىٍعًديؿ =  ى   ى

ٍيري ميتىس ر + تىٍعًديؿ = تىٍعًديؿ .ِ ٍرحه غى   ى



 

 
ْٕ 

ٍرحه ميتىس ر  .ّ  ت + تىٍعًديؿ = تىٍعًديؿعاميتى  ًمف ى

ر .ْ ِّْ ٍرح + تىٍعًديؿه ًمفى العًَلـً اىٍتًس  = القىٍكؿي الميتىأ   ى

 

ـَ َيث ُبتُ   الَجر ُح والت ع ِديُؿ؟ ِب

ٍرحى كالت ٍعػًديؿى يىٍثبيػتي ًبتىاٍلػًريًح كىاًحػدو مً  ًحيحي عف  ال ى كطي ال ػًَرًح كالميعىػدًِّؿ ال تًػي  مػفالال  هىٍيػً  شيػري تىٍاطىبًػؽي نى
سىبىؽى ًذٍنريهَ 

هىػن الش ػهَدىًةو كالػر اً حي عف  نٕٗ ـٍ اٍثاىٍيف ًايَسَن نى هي ًَلمػَن كاًحػدان يىٍنًتػي ًلمػَ و كاىٍد اٍشتىرىطى بىٍعضي
 يىًهي:

ػػٍرًح له عف  الش ػػهَداًت ًفيهػػَ تىعػػَريضه  .ُ ػػوًؼ ال ى ًْ مىالػػًَلحو غًَلبػػَنو فٍَحتػػَجى اٍَّمػػري إلىػػن شػػًَهدىٍيفو ًب
ٍرًح عٍك الت ٍعًديًؿ غًَلبَن. ًى ًلٍه ًَرًح كالميعىدًِّؿ ًفي ال ى  كالت ٍعًديًؿو فىإا  ي ال مىاٍلهىحى

اٍ ميعىدِّؿى بً عف  ال ًَرحى كال .ِ ًَة.مى ًً القًَضيو كال ييٍشتىرىطي تىعىدُّدي القيضى  ًزلى

ذا ثىبىتى ًبكىاًحدو فىًإا  ي يىٍثبيتي ًبأىٍنثىرى   بىًَب عىٍكلىن. مفكا 

ًيو ديكفى عىٍف يىٍذني  –نهن الر اً ًح  –كال يىٍنًتٍي  د ثىًاي الثِّقى : حى و نىأىٍف يىقيكؿى و  مىفرى الت ٍعًدٍيؿي نهن اإًلٍبهىَـً هيكى
َ يىٍ رىحي ي.نافىهىعىؿ   ٍيًرً  ًمف العيهىمًَء مى  دى غى

  

                                                           
 كليس ماهَ عف ينكف ر وو فيقبؿ  رح المرعة كتعديههَ إذا تكفرت فيهَ الشركط. ٕٗ



 

 
ْٖ 

 

واِة  ـُ الر   َحي ُث الَجر ُح والت ع ِديؿُ  مفثانيا: أق سا

 أل فاُظ الَجر ِح والت ع ِديؿِ 

يِّػػدو كمى  يِّػػد ً ػػٌدانو ك ى : ميٍمتػػَزو ك ى يَتو ميتىعىػػدِّدىةنو ًمٍثػػؿي ًً ميٍسػػتىكى كاًة ميٍسػػتىكيَتو نىمػَ عف  ًلهط هىبىػػ ٍقبيػػكؿو فىػػإف  ًلهػػرُّ
كاًة نىمَ يىًهي: و كييٍمًنفي بىيَفي دىرى ًَت الرُّ  نذًلؾى

لىٍيً  ال مىف .ُ ًً الت ٍتًضيًؿ نىأٍكثىًؽ الا ًَسو كا  ثِّؽى ًباًليغى  تىهىن ًفي الت ثىبًُّت.مياكي

ثِّؽى ًبهىٍتظىٍيًف  مىف .ِ و كثً  مفكي ًو ًو ًثقى ًو ثىٍبت.عٍلتًَظ الت ٍكًثيًؽ نىًثقى  قى

. مىف .ّ ٍتًقفو و كمي و كثىٍبتو ًو ثِّؽى ًبهىٍتظو ميٍترىدو نىًثقى  كي

ديكؽوو كال بىٍأسى ًبً . نفاىزىؿى  مىف .ْ ًً اىًهيون نىالى ًلثى ًً الثَ   الد رى ى

ـي  مىف .ٓ ديكؽو يىًه  و كال بىٍأسى ًبً  إٍف شَءى اي.َٖ نَفى ديكفى ذًلؾى نىالى

ًديًث.مَ عٍشعىرى ًبَلقيٍرًب ًمفى الت ٍ رً  .ٔ  يًح ًمٍثؿي ييٍعتىبىري ًبً و كمقًَربي الحى

ٕ. . و ًفيً  مىقَؿه ٍرحه يىًسيره ًمٍثؿي لىيِّفو لىٍيسى ًبَلقىًكمِّ  مَ ًفيً   ى

. مىف .ٖ اَنيره و كال ييٍحتىجُّ ًبً و كلى ي مى ًعيؼه  ًايؿى ًفيً  ضى

ًديثي ي  مىف .ٗ ًعيؼ ً ٌدانو ال ييٍنتىبي حى  .نَفى تىٍضًعيتي ي شىًديدانو ًمٍثؿي ضى

ًديثى  مىف .َُ ـى ًبٍَلنىًذًب ًمٍثؿي ميت هىـه ًبَلنىًذًبو يىٍسًرؽي الحى اتًُّه
ُٖ. 

َؿ. مىف .ُُ َعو دى    كياًلؼى ًبَلنىًذًب ًمٍثؿي نىذ ابو كىض 

و عٍنذىبي الا ًَسو  .ُِ ًو ًمٍثؿي ًو ميبَلىغى اٍلؼي ًبَلنىًذًب ًباًليغى االكى ٍِ  بى ي النىًذًب.ـى

                                                           
 ييْطل. َٖ 

 .ِْر كار  ني ركايً الحديث الذم تترد ب يسرؽ الحديث هك: عف يد ُٖ
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ًى ذىلػػؾ إلػػ ػػ مى ٍداىػػَ تىٍر ى لىػػٍك عىرى ًي كى ػػ ًً لىنَاىػػٍت الا ًتٍي ى ًَت الس ػػًَبقى ًى نهػػن الػػد رى ى و كاىس ػػٍماىَ الًمَئػػ ًً ًً الًمئىًكي ػػ ن الاٍِّسػػبى
ًن إلػػػػػػػن اَّىٍراػػػػػػػَـً  ّّ.ٖ=   ُِ÷  ََُ بىػػػػػػػ ًً ميقىر  ػػػػػػػًب الًمئىًكي ػػػػػػػ ػػػػػػػ ى الاِّسى ًَت مى ػػػػػػػٍدكىالن ًلهػػػػػػػد رى ى لىيػػػػػػػؾ  ى و كاً 

 ًً ًحٍيحى ـى هىذً  الد رى ًَت.ِٖالال  ٍن  و كحي

 الحكـ النسبة المئوية رجةالد

 مقبكلً % ََُ – ٕٔ ّ – ُ

 تقبؿو عك ياظر فيهَ % ٕٓ – ٕٔ ْ

 تنتب لونتبَر % ٔٔ – ّْ ٖ – ٓ

 مردكدة % ّّ – ُ ُِ – ٗ

ـي عىف   ًى الكهنذا تىٍعهى دًِّثيفى هي ل الديايَ دىرى ى ًه  ٕٔعك  ٕٔها  ًَح نادى الميحى ًه نَليػ ػ  نهػن رىٍعيىػٍيًفو كًهػيى دىرى ى
ق َنو كًهػي مػَ ييسىػم ن  ًي الظ ػفِّ )حى هىبىػ و  (غى ًً ًهي ػ ـى اليىًقػٍيًف فػي اَّىٍحنىػَـً العىمى قىػَ ًى الظ ػفِّ تىقيػكـي مى هىبىػ ٍعهيػكـه عف  غى كمى

كًؿ العىًقٍيدىًة. ٍيًر عيالي  عىٍم في غى
 

ـُ أَل فاِظ الَجر ِح والت ع ديؿِ  كا  َأح 

ًً اَّي  .ُ .عم َ عٍهؿي المىراًتًب الث وثى ٍقبيكؿه ًديثيهيـ مى  كلىن فىحى

ػػوؼه فى  .ِ ًْ ًي فىًتيهػػَ  ًي الر اًبعىػػ ٍرتىبىػػ ػػَ المى ـٍ ًمػػاكعم  ػػفهي ًديثًػػً   مى ػػٍرًط الا ظىػػًر فػػي حى ـ  اىًبهىهػػَ ًبشى ًتبػػًَرً  ًليىػػًت ٍْ كا
ًديًث  مفالت أنُّدي  ٍبًطً  ًلٍهحى  .ْٖاىًبهىهَ ديكفى شىٍرطو  مىفهيـٍ ماو ك ّٖضى

ػَ المىراتًػبي ًمػػفى ال .ّ ػثى كعم  ػًديثيهيـ ًلوٍنًتبػػًَرو عٍم ًلييٍبحى ًً فىييٍنتىػبي حى ًماىػػ ًً إلىػن الثَ  ًركايػػَتو  نػفًَْمسىػ
يً و ًَّا  ي ال يىٍنًتي كىٍحدي ي ًلٍهقىبيكًؿ. رىل تيقىكِّ ٍْ  عي

يرىةي فىًهيى مىٍرديكدىةه. .ْ ًْ ًي اَّ  كعم َ اٍَّربىعى
                                                           

 بدكف عنشَر.عم  ِٖ

هػػذا مػػذهب نثيػػر مػػف العهمػػَء اػػديمَ كحػػديثَ مثػػؿ ابػػف عبػػي حػػَتـ كالعرااػػي كعسػػتَذاَ الػػدنتكر اػػكر الػػديف نتػػرو  ّٖ
 كالدنتكر محمكد الطحَف.

 كهك رعم اَّلبَاي ِكْريف. ْٖ



 

 
َٓ 

 :ةٌ خاص   اصطالحاتٌ 

و كلىًنػػػػفٍ ٍمهيػػػػك مػػػػَ ذىنىٍراػػػػَ ي هيػػػػك ااٍلػػػػًطوحي  ي  ػػػػدًِّثيفى ًو اىبػػػػؿى اٍسػػػػًتٍقراًر  ًر الميحى ػػػػ ػػػػدِّثيفى كًبَْال  ًلػػػػبىٍعًض الميحى
ًهو عهىمُّهَ: ًَت ااٍلًطوحَته َْال   المياٍلطىهىحى

 .ًه ًعٍيفو عا   ًثقى ٍعاَهَ نادى ابًف مى  ال بىٍأسى ًبً و فىمى

 

واِة  ـُ الر  ـ   مفأق سا ـ  وَمع ِرَفُة ِصَفِتِي  َحي ُث َمع ِرَفُتُي

كاةي يىاٍ  ـي الرُّ : مفقىًس ـٍ إلىن ًند ًة عٍاسَـو كًهيى ـٍ كاًلتًَتًه ًي عٍسمًَئًه ٍعًرفى ٍيثي مى  حى
 

َطَمحُ   َمع َناهُ  الُمص 

ـي  ٍبهى ـٍ ييٍذنىٍر اٍسمي ي  المي  لى

 ذيًنرى اٍسمي ي كلىـ يىتىمىي زٍ  الميٍهمىؿي 

 لـ يىٍرًك نا  إال راكو كاحده  مىٍ هيكؿي العىٍيفً 

ٍرحه كال  َؿً مىٍ هكؿي الحى  و كلىٍيسى فيً   ى كل نا  عىٍنثىري ًمف رىاكو رى
 تىكًثيؽه 

ٍعهيكـي الحَؿً  ٍنـه  مى و كفيً  حي كىل نا  عنثري ًمف راكو  رى
 

 :الُمب َيـُ  .ُ

. ُـّ فيوفو و عٍك نى و عٍك اٍبفي فيوفو ؿه د ثىًاي رى ي ـٍ ييٍذنىٍر اٍسمي يو نىأٍف يىقيكؿى الر اًكم حى  كهيكى ال ًذم لى

ًى اٍسًمً  فىإ ٍعًرفى ـٍ اىٍستىًطٍ  مى ًديًث كلى و ًَّا اَ  مفٍف نَفى ًفي سىاىًد الحى ٍقبيكؿو ٍيري مى ًديثى غى رىل فىإف  الحى ٍْ ًو عي ًركايى
. ًعيؼه ـٍ ضى ًه ع  ال اىٍدًرم هىٍؿ هيكى ًثقى



 

 
ُٓ 

ػؿه إلىػن :  ػَءى رى ي ػحًَبيُّ ػًديًث نىػأٍف يىقيػكؿى الال  ٍتًف الحى ـي ًفي مى ٍبهى ٍف نَفى المي ػرىسيػكًؿ اً  كا    ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى
ٍيري ي. فىهذا ًمم َ ال ييرىدُّ  ـى ه  سى كى  ًديثي ًٍَّ ًهً و ًَّا  ي ال فىٍرؽى عٍف يىنيكفى الس ًَئؿي هيكى فيوفه عٍك غى  الحى

َمؿُ  .ِ  :الُمي 

ػدىهيمَ و فىيىػٍذنيرى عىحى يًف ميٍشػتىًرنىيًف فػي االٍسػـً ْى ػٍي ػًرو  كهيك عٍف يىركم الػر اكم نػف شى ْى يِّػزى ي ًمػف اآل ديكفى عٍف ييمى
.  كسيمِّيى ميٍهمىون َّا  ي تيًرؾى ديكفى تىٍقًييدو

ػًعٍيتَنو فىػو يي  ًن كالث ػًَاي ضى ػديهيمَ ًثقىػ ٍف نػَفى عىحى و كاً  ػًعٍيتىٍيًف فىػو ًإٍشػنىَؿى ٍقبىػؿى فىًإٍف نَفى الش ٍيًَْف ًثقىتىػٍيًف عك ضى
ديثي الميٍهمىًؿ حت ن اىً دى مَ يىدي  ًً. مفؿُّ نهن عىا  ي حى ًً الثِّقى  ًركايى

ُيوُؿ الَعي فِ  .ّ  :َمج 

ـٍ يىٍرًك    ي إال  راكو كاًحده.ناكهيكى الر اًكم ال ًذم لى

ث قىػػ ي  ًديثيػػ ي  إذا كى ًديثيػػ يو كالػػر اً حي عا ػػ ي ييٍقبىػػؿي حى ًثيػػره ًمػػفى العيهىمػػًَء عف  هػػذا الػػر اًكم ال ييٍقبىػػؿي حى ػػدي  كيىػػرىل نى عحى
هى  ٍرًح كالت ٍعًديًؿ.ني  مًَء ال ى

ُيوُؿ الحاؿِ  .ْ  :َمج 

كىل  : الر اًكم ال ًذم رى ػٍرحه كال تىٍكًثيػؽه  مػف ي عٍنثىػري ناػكييسىم ن المىٍستيكرو كهيكى : راكو كلىػٍيسى ًفيػً   ى و كال ييقػَؿي
ًً فإا   ال يىالحي ف ح  هذا القكؿي في العدال ًه. َّا  ي إٍف الى ٍبطً اَّالؿي في الراكم عا   ثق  .ي الض 

ت ن يىتىبىي فى حَلي ي. ا ؼي ًفيً  حى ًديثي ي كال ييرىدُّو بىٍؿ ييتىكى  كالر اً حي ًفي هذا الر اًكم عا   ال ييٍقبىؿي حى

ُموـُ الحاؿِ  .ٓ  :َمع 

كىل  ٍرحَن عٍك تىٍكًثيقَن.ناكهيكى الر اًكم ال ًذم رى و كنيًرؼى حَلي ي  ى   ي عىٍنثىري ًمف رىاكو

ًديثيػػ يو عٍك ييٍاظىػػرى كهػذا الػػر   ػػَ عٍف ييٍقبىػؿى حى سىػًب المىراتًػػًب ال تًػػي سىػبىؽى ًذٍنريهػػَو فىإم  ًديثًػػً  ًبحى ػػ ى حى ػؿي مى اًكم ييتىعَمى
ًديثي ي.  ًفيً و عٍك ييٍنتىبى ًلوٍنًتبًَرو عٍك ييرىد  حى

 

ـ  الَمراِجِع ِفي ُرواِة الُكُتِب السِّت ِة:  أَى

 هػ.ِْٕو ت تىٍهًذيبي النىمًَؿو ًلٍهمزم 



 

 
ِٓ 

  رو العىٍسقىوًايو ت  هػ.ِٖٓتىٍهًذيبي الت ٍهًذيًبو الٍبًف حى ى

 .رو العىٍسقىوًاي عٍيضَن  تىٍقًريبي الت ٍهًذيًبو البًف حى ى

 

ُروِحيَف: ـُ الَمراِجِع في الَمج   أَى

  و ت ػرٍ ًْٖٕمٍيزىافي االٍنًتدىاًؿو ًلهذ هىًبيِّ ٍف نػَفى ال ى و كاً  ػًرحى و هػو ذىنىػرى فيػ  مىػف  ي ػحيحو حي غيػرى الى
ًعيتَن  مىففىهىٍيسى نيؿي  فىتىاىب ٍ و  .فيً  ضى

   و ذىنىػػرى فيػػ ػػرو ػػفًلسػػَفي الًميػػزاًفو البػػًف حى ى ذىنىػػرىهيـ الػػذ هىًبيُّ فػػي الًميػػزاًف كلػػـ يىػػًرٍد ًذٍنػػريهيـ فػػي  مى
ًً الت هًذيًبو كاد را ى ى نىوـى الذ هبيِّ فىَْلىتى ي في عٍشيَءى ككافىقى ي في عىشيَءى عي  ْػرلو فىهػكى فػي غَيىػ

.ًً يى  اَّىهىمِّ

  



 

 
ّٓ 

 

واةِ   ثَاِلثًا: َطَبقاُت الر 
كاًة  ػػدِّثيكفى ًبتىػػكاًريًة الػػرُّ ًي كشيػػييكخي  مػػفاٍنتىاىػػن الميحى ػػًؿ كالػػر حىوتي الًعٍهًمي ػػ مُّ ًي الت حى ٍيػػثي تػػًَريةي الػػًكالدىًة كًبدايىػػ حى

فَتًػػً و كذًلػػؾى ًلنى  ػػدىـً الػػر اًكم كتىوًمذىتيػػً  كتػػًَريةي كى ًً اتِّالػػًَؿ الس ػػاىًد عٍك نى ٍعًرفىػػ كاًةو كمى ػػًذًب بىٍعػػًض الػػرُّ ٍشػػًؼ نى
و فىقىػػػدٍ  ـٍ الت ػػػًَريةى ٍهاَ لىهيػػػ ػػػًذبى اٍسػػػتىٍعمى كاةي النى ػػػَ اٍسػػػتىٍعمىؿى الػػػرُّ : لىم  ػػػن  اتِّالػػػًَلً و فىقىػػػٍد اػػػَؿى سيػػػٍتيَفي الث ػػػٍكًرمُّ اد نى

ًى  كايى ـٍ الرِّ هي و فىتىبىي فى عا   نفبىٍعضي .عٍشَْصو ـٍ اىٍد مَتيكا اىٍبؿى ذًلؾى ًبسىاىكاتو  هي

ًى  مفك   كا سىاى : عف  بىٍعضى اليىهيكًد عٍظهىري ًً ذًلؾى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى هػ ًنتَبَن ًبإٍسقًَط الا ًبيِّ ْْٕعٍمًثهى
ًى  ـى ه  كسى  و كًفيً  شىهَدىةي نىدىدو  نفالً ٍزيى ٍيبىرى ْى و فىهىم َ نيًرضى  مفيىهيكًد  ًً حَبى ًطيًب البىٍغػدىاًدمِّ  الال  ْى هىن ال نى

ٍيبىػ ْى و كشىػهَدىةي سىػٍعًد بػًف ميعػَذو كمػَتى اىٍبػؿى  ٍيبىػرى ْى ـى بىٍعػدى  ًى كاىػٍد عٍسػهى و ًفيً  شىهَدىةي ميعًَكيى ك ره : هذا ميزى رى اَؿى
ًبسىاىتىٍيًف 

ٖٓ. 

ًن   ٍعهيكمًَت نًَمهىػ كاًةو فىقىػدٍ  نػفكًَّا اَ ال اىً دي نيؿ  هذ  المى كا طى  نيػؿِّ الػرُّ ػاٍبتىنىػري ًن ًلٍهعيمي ًن تىٍقًريًبي ػ ًر ًريقىػ
ـى الط بىقًَت. ًى ًنٍه  الًعٍهًميِّ ًلهر اًكمو كسىم ٍكا هًذً  الط ًريقى

كاًة فىٍرعه   ـي طىبىقًَت الرُّ ؟  مػففىًعٍه ًً ٍعاىػن الط بىقىػ كاًةو فىمػَ هيػكى مى كًع تػًَريًة الػرُّ ًي ااٍلػًطوحَن فيػري الط بىقىػ
: الً يؿي   الًعٍهًميُّ ًلهر اًكم. ًهيى

ًً الكاًحػػدىًة ًفػػي اَّسػػًَتذىًة ًبغىػػضِّ الا ظىػػًر عاػػكهػػذا يى  كاًة الط بىقىػػ ػػرىل  نػػفي اٍشػػًتراؾى ري ٍْ ـٍ ًبًعبػػَرىةو عي ػػًرو فىهيػػ العيمي
هىػػن مى  ًو ًمػػفى اَّسػػًَتذىًةو كهػػذا ييسػػًَندي نى ػػ هىػػن مىٍ ميكنى ػػذيكا مىعػػَن نى ًً ال ػػًذيفى تىتىٍهمى ػػ ػػوءي الدِّراسى ًً اتِّالػػًَؿ زيمى ٍعًرفىػػ

كاًة الميتىشًَبًهيفى ًفي اٍَّسمًَء  الس اىًدو كالت ٍمًييًز بىٍيفى الرُّ
ٖٔ. 

و ت  مػفك  ِـّ المىراً ػً  ًفػػي الط بىقػًَتو الط بىقػَتي النيٍبػػرىلو الٍبػًف سىػٍعدو ًى بػػًف َِّعهىػ ًهيتىػ ْى و ًل هػػػو كالط بىقػَتي
 هػ.َِْْيَطو ت 

 

                                                           
 ـ.ُّٕٗو بتحقيؽ نهي محمد نمرو منتبً كهبًو الطبعً اَّكلن ّْٔطبقَت الحتَظ لهسيكطي  ٖٓ

ا المعان غير طبقَت الركاة نف عحد الشيكخ التي تعاي مستكيَتهـ في ضبط عحَديث و كيتهـ كالطبقَت بهذ ٖٔ
 المعان مف السيَؽ.



 

 
ْٓ 

حاَبُة َرِضَي اهلُل  ـ  عنالص   ُي

ًي ايػػٍدكىةي الميٍسػػًهًميفى بىٍعػػدى رىسيػػكًؿ اً  ػػحَبى ػػالال  ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى هيػػكا ًلػػكاءى الًعٍهػػـً كالػػد ٍنكىًة كالً هػػًَد ـى ه  سى مى و حى
؟ مف حًَبيِّ  بىٍعًدً و فىمَ هيكى تىٍعًريؼي الال 

 

حاِبيِّ   َتع ِريُؼ الصِّ

حًَبيُّ  دًِّثيف: ناالال  . ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ا ًبي  لىًقيى ال مىفدى الميحى هىن اإلٍسوـً ٍؤًماَن ًبً  كمَتى نى  مي

ًي لىًقيى تىٍشمىؿي   ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى سىًم ى الا ًبي   مىفكنىًهمى ػٍحبىتي ي لىػ ي  مىػفرىِ يو ك  مىػفك  ـى ه  سى طَلىػٍت الي
رىٍت. مىفك   اىالي

ػحًَبٌيَنو كنػذًلؾى لىًقيى ي اىٍبؿى عٍف ييسٍ  مىفكعم َ        ـٍ يىٍهقى ي بىٍعػدى اإلٍسػوـً فىػو ييعىػدُّ الى ـى كلى ـى ثيـ  عٍسهى ػفًه لىًقيىػ ي  مى
ٍؤًماَن ًبً  لًنا  ي مَتى ميٍرتىدان  حًَبٌيَن. نفمي  اإلٍسوـً ال ييعىدُّ الى

ه    ْى .عىم َ ًإٍف تى ًَبي  حى ًحيحي عىا  ي الى  ؿى ًإٍسومى ي ًرد ةهو فىَلال 

ًضػػيى  كيىًزيػػدي  ًو رى ػػحًَبي  ػػحًَبيٍّ كالى ًً عٍلػػًؼ الى هىػػن مَئػػ ػػدًِّثيف نى ٍسػػبى تىٍعًريػػًؼ الميحى ًً حى ػػحَبى ػػدىدي الال  نى
ًميعَن.نااي  ـٍ  ى  هي

ػػحًَبيُّ   ػػكًليِّيف: ناػػكالال  ػػفدى اَّيالي ػػٍحبىتي ي ًلها بًػػيِّ  مى ػػطَلىػػٍت الي ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى َن بًػػً   ـى ه  سى ٍؤًماػػ مي
هىن اإلسٍ  .كمَتى نى  وـً

ػػًحيحه ًفػػي مى ًَلػػً و ًَّف  مػػَ يى  ي عاػػكالتىػٍرؽي بىػػٍيفى الت ٍعػػًريتىٍيًف طيػػكؿي الًهقػػًَءو كنيػػؿ  ًمػف الت ٍعػػًريتىٍيف الى
دًِّثيف هيكى  حًَبيِّ الميحى ًي الال  ؿي يىقيكؿي نىومػَن عٍك يىػرا ي يىٍتعىػ ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى و عٍم عٍف يىٍسمى ى الا ًبي  ًركايى

ظَتو فىقىٍطو فىيىٍرًكم مَ سىًم ى عٍك رىعل. وؿى لىحى ًْ ب مَ نَفى ذًلؾى   شىٍيئَنو كري

ػػَ مػػَ يى  ػػكًليِّيف فىهيػػكى عاػػكعم  ػػحًَبيِّ ي اَّيالي ػػحًَبيِّ القيػػٍدرىةي ناػػكمىٍذهىبيػػ يو كال تىتىشىػػن ؿي  رىٍعمي الال  دى الال 
ًو طىًكيهىػػػ بى هىػػػن إٍبػػػداًء الػػػر ٍعًم إال  بىٍعػػػدى ميالػػػَحى ػػػًو ًلها بًػػػيِّ نى ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى يىٍسػػػمى ي ًفيهػػػَ اَّحًَديػػػثى  ـى ه  سى
ًى تىعَميًؿ الا ًبيِّ  ٍيًتي   مى ى اٍَّحداًث. ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كاآليًَتو كييوًحظي ًفيهَ نى

كًليِّيف ًمئًَت الال ح سىًب تىٍعًريًؼ اَّيالي ًً ًبحى حَبى ِي نىدىدي الال  ًو كيىٍبهي ًً فىقىٍطو كاىٍد بىهىغيكا ًفػي ًدراسىػ َبى
ح حًَبٌيَن كالى ًن كاٍثاىٍيف كًستِّيفى الى ٍزـو مَئ َبي اًلٍبًف حى ـٍ عىاٍلحى ًنو كلىعىه هي  التيٍتيىَ. ًَبي 



 

 
ٓٓ 

 

َبُة؟ ح  ـَ َتث ُبُت الص   ِب

: ًً كًهيى ًليى حًَبيِّ ًبكاًحدىةو ًمفى اَّيميكًر التَ  ًي الال  ٍحبى  تىٍثبيتي الي

 
ٍثمػػَفى الت ػكى  .ُ ػػرى كني ًً عبًػػي بىٍنػػرو كنيمى ػػٍحبى و نىثيبيػػكًت الي ًً ػحَبى ًبيػػرو ًمػػفى الال  ػػدىدو نى و كذًلػػؾى ًبشىػػهَدىًة نى اتيري

ًهيٍّ رىًضيى اي  ًميعَن.ناكنى ـٍ  ى  هي

فو رىًضيى اي  .ِ ًى بًف ًمٍحالى ًى كننَشى ًً ًضمَـً بًف ثىٍعهىبى ٍحبى  الشٍُّهرىةيو كًهيى ديكفى الت كاتيًرو نىثيبيكًت الي
ًه مىٍشهيكرىةه.ماهيمَو فىًهنيؿِّ كاًحدو نا  هيمَ ًاال 

ًى الد كًسػيو فىقىػٍد شىػًهدى لىػ ي عبيػك ميكسىػن  .ّ ػ مىمى ًً حى ػٍحبى ًهو نىالي ػٍحبى ًً عف  فيواَن لى ي الي حَبى ًد الال  اىٍكؿي عحى
.  اٍَّشعىًرمُّ ًبذًلؾى

حًَبي  ًبشىٍرًط عفٍ  نفعٍف يىقيكؿى العىٍدؿي  .ْ ًً  اىٍتًسً  إا  ي الى هػ َُُيىنيكفى ذًلؾى ميٍمًناَنو كذًلؾى اىٍبؿى سىاى
ًديًث ا ػه ـى  ٍبفً و ًلحى يىَتًػً  فىهىم ػَ سى ًر حى ًْ ه ـى اٍلًعشىَءى ًفي ِ سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ه ن ًباىَ الا ًبيُّ الى نيمىرى اىَؿى الى

ـٍ هىػػًذً  فىػػًإف  رىٍعسى مً  ـٍ لىٍيهىػػتىني ـى فىقىػػَؿى عىرىعىٍيػػتىني ًو اىػػَ ػػاى ًً سى ػػهىػػَ الى يىٍبقىػػن مً اٍ مً َئىػػ هىػػن ظىٍهػػًر اٍَّىٍرًض  فٍ م  هيػػكى نى
ده   .ٕٖعىحى

دىؽى رىسيكؿي اً  ٍكتَن هيكى عبيك الطتيػًؿ نػًَمري بػفي  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كالى ًً مى حَبى ري الال  ًْ فىقىٍد نَفى ِ
ًى رىًضيى اي  ًى ناكاًثهى فِّيى سىػاى بػًَر هػػو كهػذا  َُُ ي تيكي ٍْ ػًديًث  نػفًمػفى اإلٍن ػًَز ًبَإل الميٍسػتىٍقبىًؿ ًفػي الحى
 .ٖٖالا بىًكمِّ الش ًريًؼ 

                                                           
 . ُُٔالحيح البَْرمو نتَب العهـو راـ  ٕٖ
عضَؼ بعضهـ في إثبَت الالحبً إْبَر عحد التَبعيف النبَرو كالالحيح عف ذلؾ إمَ عف ينكف نرف  مف  ٖٖ

 س و كذلؾ داْؿ فيمَ سبؽ مف اقَط.الحَبي ِْرو عك مف الالحَبي ات

 تثبت الصحبة

 بالتواتر بالشيرة بشيادة صحابي بشيادتو
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حاَبةِ   َطَبقاُت الص 

ٍسػبى ًنػد ًة  ـٍ إلىػن ثىػوًث طىبىقػَتو كذًلػؾى حى ًً هيكى تىٍقًسػيميهي حَبى ؿي الت ٍقًسيمًَت كعٍسهىهيهَ ًفي طىبىقًَت الال  عٍفضى
ًنو ع و اٍنًتبػػَراتو ميٍ تىًمعىػػ ًً ػػحَبى : ًنبػػَري الال  ًً كًهػػيى كايىػػ و كنىثٍػػرىةي الرِّ ًً ػػٍحبى و كطيػػكؿي الالُّ ـي اإلٍسػػوـً هىمُّهػػَ تىقىػػدُّ

. ًً حَبى و اًلغَري الال  ًً حَبى  عٍكسَطي الال 
 

حاَبةِ   َعداَلُة الص 

ًً ات تىؽى ني  هىن نىدال ًديًث نى و  هىمَءي الحى ًً حَبى ًميً  الال  ـٍ يىقى ٍ  ى ٍعاىن ذًلؾى عا  ي لى دو  ًمف كمى ـٍ النىًذبي ًفػي ًماعحى هي
و ًديًث الا بىًكمِّ ًً  الحى ٍعاًلػيى طىًأ كالاٍِّسػيًَف كالمى ْى ايكعي ال ـٍ بىشىػره يىقىػ ي مػاكعم َ كي ـٍ فىهيػ ًً ًمػاهي و كًمػفى اًَّدل ػ ـٍ ذًلػؾى هي

ًً مَ يىًهي: ى  حَبى ًً الال  هىن نىدالى  نى

م ػده رىسيػكؿي  ﴿ًمػفى القيػٍرًِفو اػَؿى تىعػَلىن  .ُ ـٍ ميحى ػَءي بىٍيػػاىهي مى هىػن اٍلنيت ػًَر ريحى اله ػػً  كىال ػًذيفى مىعىػ ي عىًشػد اءي نى
ـٍ  ػكًهًه ـٍ ًفػي كي ي ًرٍضػكىااَن ًسػيمىَهي دان يىٍبتىغيكفى فىٍضون ًمفى اله ػً  كى ـٍ رين عَن سي   كدً  فٍ ًمػتىرىاهي  ٖٗ ﴾ عىثىػًر السُّػ ي

ـٍ عٍف يىٍنًذبي  مىفٍ فىهىٍؿ ييٍمًنفي لً  هىن اً كرىسيكًلً !! .هًذً  اًلتَتيهي  كا نى

و  .ِ ًً ٍدًرمِّ رىًضيى اله  ي  نفًمفى السُّا  ْي ه ـى الى ناعىًبي سىًعيدو اٍل سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  ي اىَؿى اىَؿى الا ًبيُّ الى
ِى ميػد   َ بىهى دو ذىهىبنَ مى ـٍ عىٍاتىؽى ًمٍثؿى عيحي دىني ًَبي فىهىٍك عىف  عىحى ػتىسيبُّكا عىاٍلحى ـٍ عىحى . كهػًذً  ًميػزىةه َٗ كىالى اىاًلػيتى ي ًدًه

. ًً حَبى  ًلنيؿِّ كاًحدو ًمفى الال 

ٍعقيكًؿو  .ّ ـي ًمفى المى ًى هي حَبى و كاىػٍد  كهك عف  الال  ـٍ هيػكًدًه ًي ًب ي ًي اإلٍسػوًمي  ػٍت الػد ٍنكىةي كالد ٍكلىػ ال ػًذيفى اَمى
و بىػػذىليكا اَّ بىػذىليكا ًفػي سىػًبيًؿ ذًلػػؾى نيػؿ   و فىهىػػٍؿ ييٍعقىػؿي بىٍعػدى ذًلػػؾى عٍف ٍاتيػسى كاٍَّهػؿى كاٍَّمػكاؿى غػَؿو كاىًتػيسو

ح ن  ـى نيؿ  مَ بىاَ ي كضى هىن اإلٍسوـً ًليىٍهًد  عٍ ًهً . مفيىتىعىم د  النىًذبى نى

ـٍ يىٍثبيػػتٍ  .ْ هىػػن الا   -بعػػدى االٍسػػًتٍقراًء الت ػػَِـّ  – ًمػػف الكاًاػػً و فىهىػػ ًً نىػػذىبى نى ػػحَبى ػػدان ًمػػفى الال  بًػػيِّ عف  عحى
 .عبدان  في حديثو  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى 

                                                           
 .ِٗسكرة التتحو مف اآليً  ٖٗ

 .ّّٕٔ الحيح البَْرمو نتَب الماَابو راـ َٗ
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ػػفكًلػػذًلؾى فىػػإف   و كهيػػكى هىػػدىؼي  مى ًً ًً إا مػػَ ييًريػػدي بًػػذًلؾى الت ٍشػػًنيؾى ًفػػي القيػػٍرًِف كالسُّػػا  ػػحَبى يىٍطعىػػفي ًفػػي الال 
.  عٍنداًء اإلٍسوـً

اػػًَفقي  ًً مي ػػحَبى ـٍ يىنيػػٍف بىػػٍيفى الال  : علىػػ ـٍ كريب  سػػًَئؿو يىٍسػػأؿي يِّػػزيهي ٍيػػؼى ايمى ؟ فىنى ـٍ تيػػكفى نيٍتػػرىهي ٍْ ًً  نػػفكفى يي ػػحَبى الال 
 العيديكًؿ؟

كابي   ك و: مفذًلؾى  نفكال ى  كي ي

يػًَة  .ُ ػًر حى ًْ ـٍ يىٍبػؽى ًفػي ِ ػه ـى لى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى اػًَفًقيفو فىقىػدٍ الا بًػيِّ الى ػدىده اىًهيػؿه ً ػٌدان ًمػفى المي  إال  نى
ه ن اله  ي  ػه ـى  اىَؿى الى سى هىٍيً  كى ت ػن ) نى ًى حى ا ػ هيكفى اٍل ى ْي ًه الى يىػٍد ًَايىػ ـٍ ثىمى ًَبي اٍثاىػَ نىشىػرى مياىًَفقنػَ ًفػيًه ًفػي عىاٍلػحى

يىَطً  ًْ ِـّ اٍل مىؿي ًفي سى  .ُٗ( يىًهجى اٍل ى

. قىًدم  ركفى فًاتَايهـ سيهيكًني  ال نى ْى ًي اآل  كعمَ اَّربع

ًى بفى اليىمًَف رىًضيى اي  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى عف  الا ًبي   .ِ ذىٍيتى بىرى حي ٍْ و كنػَفى نااىٍد ع ـٍ  ي ًبأٍسػمًَئًه
ػدً  ًي إذا نىذىبيكا ًفػي الحى ذىٍيتى ـٍ حي شىٍكفى عٍف يىٍنًشتىهي ٍْ ـٍ يى عىهىهي و ًمم َ  ى ًي كالمياًَفقيكفى يىٍعهىميكفى ذًلؾى حَبى يًث الال 

.  الا بىًكمِّ

ًي يىعٍ   .ّ حَبى ػكاًطفى نىًثيػرىةوو لىقىٍد نَفى الال  ـٍ اي ًفػي مى و فىقىػٍد نىشىػتىهي ن ػدو ًرفيكفى المياًَفًقيفى ًبشىٍنؿو ًشٍبً  ميؤى
ـٍ مػػافى  ػػفهي و ك  مى ػػدو ـٍ مػػااػػَدى االٍاًشػػقَؽى يىػػٍكـى عيحي ػػفهي ًً  مى ػػراًرو كحًَدثىػػ ٍسػػً ًد الضِّ نػػَفى لىػػ ي دىٍكره بػػًَرزه ًفػػي مى

ـٍ ًمفى الالِّ  و اَؿى تىعَلىن اإلٍفًؾو كهنذاو نىمَ عف  لىهي ـٍ ـٍ  ﴿تًَت مَ يىٍنًشتيهي ـٍ تيٍعً بيػؾى عىٍ سىػَميهي ذىا رىعىٍيتىهي كىاً 
ـي اٍلعىػػديكُّ فى  ـٍ هيػػ هىػػٍيًه ًو نى ػػٍيحى ػػبيكفى نيػػؿ  الى ػػا دىةه يىٍحسى شيػػبه ميسى ْي ـٍ  ػػأىا هي ـٍ نى ٍ  ًلقىػػٍكًلًه ٍف يىقيكليػػكا تىٍسػػمى ـٍ كىاً  ٍَحػػذىٍرهي

 .ِٗ ﴾كفى اىَتىهىهيـي اله  ي عىا ن ييٍؤفىني 
ـٍ ًفي لىٍحًف اٍلقىٍكؿً  ﴿كاَؿ تعَلن  لىتىٍعًرفىا هي  .ّٗ ﴾ كى

ـٍ عٍك يىٍسمى ي  ًً يىٍسأىليهي حَبى ده ًمفى الال  ـٍ يىنيٍف عحى .مافىهى ـٍ  هي

                                                           
 
 و كسـ الْيَط هك: ثقب اإلبرة.ِٕٕٗالحيح مسهـو نتَب التَت الماَفقيفو راـ  ُٗ

 .ْسكرة الماَفقكفو ِيً  ِٗ

 .َّسكرة محمدو مف اآليً  ّٗ
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ػراـو عٍك  .ْ ػًديثو ًلتىٍحًريًتػً  كتىٍغًييػًر شىػٍيءو فػي العىًقيػدىًةو عٍك تىٍحًهيػًؿ حى ػديهيـ النىػًذبى ًفػي حى ؿى عحى لىٍك حَكى
ـٍ ني تى  ًي كهي حَبى ـٍ الال  د ل لىهي و كلىتىالى ًً ًبتى ًً الثَ  و ٍحًريـً حىوؿو لىتىعَرىضى ذًلؾى مى ى القيٍرًِف النىًريـً عٍك السُّا  ثيره

 كالٍانىشىؼى عٍمري ي.

 

حاَبةِ   الَمصاِدُر ِفي الص 

ًً رىًضيى اي  حَبى ًو ًفي الال  ْىالِّالى دي ًند ةي مىالًَدرى ميتى و ناتيك ى ـٍ  عهىمِّهَ: مفك هي

و ت  .ُ ٍبػػػػًد البىػػػػرِّ ػػػػرى ًفيػػػػً  ّْٔاالٍسػػػػًتيعَبي ًفػػػػي عٍسػػػػمًَء اَّاٍلػػػػحًَبو البػػػػًف نى  ََّٓهػػػػػو ذىنى
حًَبٌيَن تىٍقًريبَن.  الى

و الٍبػًف اًَّثيػًرو ت  .ِ ًً حَبى ًً الال  ٍعًرفى ًً ًفي مى  ََٕٓهػػو ذىنىػرى ًفيػً  مػَ ييقػًَربي َّٔعيٍسدي الغَبى
حًَبٌيَن.  الى

ًي ًفي تىٍمًييزً  .ّ و ت اإلالَبى ػرو و الٍبًف حى ى ًً حَبى ًنو ذىنىػرى  ِٖٓالال  هػػو كهيػكى عٍنثىريهػَ شيػميكالن كًدا ػ
و كبمػَ فيػ  مىػف ذىنىػرى  بىعػضي  ًُِِٕٗفيػً   ػًتوؼو فػي االٍسػـً ٍْ ًر ال ًنو بمػَ فػي ذلػؾ المينىػر  ػ مى تىٍر ى

طىأن. ْى  الس ًَبقيفى 

ػػَ ًنتىػػَبي  ًً )عم  ػػحَبى يػػًَة الال  تىًهػػؼه  هػػػؤًُّّلهنَاػػدههكمو ت  (حى ٍْ و  نػػففهيػػكى ًنتػػَبه مي ًً النيتيػػًب الس ػػًَبقى
ًي  حَبى هىٍيً  الال  كنًَتو يىٍذنيري مَ نَفى نى هىن المىٍكضي ت به نى هىن اٍَّسمًَءو بىٍؿ هيكى ميرى ت بَن نى ًنٍهـو  مففىهىٍيسى ميرى

. ًو هيؽو كتىٍضًحيى ْي وصو كدىٍنكىةو كنىمىؿو كً هَدو ك ٍْ  كا 

 

 الت اِبُعوف

ًبعً  : التَ  كىل  مىفيُّ هيكى . نفرى هىن اإلٍسوـً و كمَتى نى حًَبيٍّ  فقط. ي  حَبً الال   يى قً ف لى مى  كليسى  الى

و اػػَؿى تىعػػَلىن  ػػػًديًث الا بىػػًكمِّ ػػًريـً كالحى ـٍ ًفػػي القيػػٍرًِف النى دى ًذٍنػػري فىٍضػػًهًه ليػػكفى ًمػػػفى  ﴿كاىػػٍد كىرى كىالس ػػًَبقيكفى اٍَّىك 
ًَر  ـٍ ًبًإٍحسىَفو كى اٍلميهىًَ ًريفى كىاٍَّىٍاالى كا نارىًضيى اله  ي  ال ًذيفى ات بىعيكهي ـٍ كىرىضي ا ػَتو تىٍ ػًرم ناهي ـٍ  ى  ي كىعىنىد  لىهي

ـي  ًَلًديفى ًفيهىَ عىبىدان ذىًلؾى اٍلتىٍكزي اٍلعىًظي ْى  .ْٗ ﴾تىٍحتىهىَ اٍَّىٍاهىَري 

                                                           
 .ََُسكرة التكبًو ِيً  ْٗ



 

 
ٓٗ 

ٍيري الا َسً ) ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كاَؿى رىسيكؿي اً  ـٍ ثيـ  ال ًذيفى يىهيكاىهيـٍ  ْى  .ٓٗ (اىٍرًاي ثيـ  ال ًذيفى يىهيكاىهي

 : ـٍ إلىن ثىوًث طىبىقَتو  كييٍمًنفي تىٍقًسيميهي

  ٍـ ـٍ ال ػًذيفى عٍنثىػري ًركايػًَتًه و ك  نػػفًنبػَري الت ػًَبًعيفو كهيػ ًً ػحَبى ـٍ سىػًعيدي بػفي الميسػػيِّب  مػفالال  عٍشػهىًرًه
بىير َٗت   هػ.َُُهػو كالحسفي البىاٍلًرمُّ ت ْٗت هػو كنركةي بفي الزي

  ًً كايىػػػػ ًً ًفػػػػي الرِّ ًً الس ػػػػًَبقى ـٍ ديكفى الط بىقىػػػػ ـٍ  نػػػػفعٍكسػػػػَطي الت ػػػػًَبًعيفو كهيػػػػ ًً فىػػػػًركايىتيهي ػػػػحَبى  نػػػػفالال 
ـٍ  ًً تيقًَربي ًركايىتىهي حَبى ًبًعيف. نفالال   التَ 

  ًبًعيفو كهؤيالًء ال يىٍركيكفى  عتبَعً  اًلغَري ًً إال  اىًهيون.الال حَ نفالتَ   بى

 

َرُموف  :الُمَخض 

كا الا ًبي   ري : ال ًذيفى نَالى ـٍ ًه.ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كهي ٍحبى  و كعٍسهىميكاو كلىٍيسى لىهيـٍ الي

ـٍ لىًقػػػيى الا بًػػػي   ػػػهي ػػػكهػػػؤيالًء بىٍعضي ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى ـٍ لىػػػـٍ ـى ه  سى ػػػهي يىٍهقىػػػ ي إٍطواػػػَنو  و كلىًنا ػػػ  نػػػَفى نػػػًَفرانو كبىٍعضي
يػػًَة الا بًػػيِّ  ـى ًفػػي حى ـٍ عٍسػػهى ػػهي ػػكبىٍعضي ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى فَتًػػً و ك كلػػـ يىٍهقىػػ ي  ـى ه  سى ـى بىٍعػػدى كى ـٍ عٍسػػهى ػػهي  مػػفو كبىٍعضي

ك بػػفي ميمػػكفى  ٍمػػري ـٍ نى ًى ت ْٕاَّىٍكًدمِّ ت  عٍشػػهىًرًه تىهىػػ ٍثمػػَفى الاهػػدم ت َٖهػػػ كسػػكيدي بػػفي غى هػػػو كعبيػػك ني
 هػ.ٓٗ

و ًَّف   ـٍ اٍلػرى عٍسػمًَئًه ؿى العيهىمػَءي حى ػلىًقػيى الا بًػي   مىػفكاىػٍد حػَكى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ب مػَ سىػًم ى عٍك مػا ـى ه  سى ـٍ ري هي
كًط العى مارىعل  كا ي بىٍعػدى إٍسػوًمً  كاٍ ًتمػًَع شيػري ٍف نػَفى نػًَفرانو فىػإٍف رى ٍقبيػكالن كا  مُّهي ي مى ًً  ي شىٍيئَنو فىيىنيكفي تىحى دالىػ

ٍبًط ًفيً  ايًبهىٍت ًركايىتي يو كييعىدُّ الس اىدي ًبًركايىًتً  ميت اًلون.  كالض 
 

 أت باُع الت اِبِعيف

 : ـٍ كىل  مىفكهي . نفرى هىن اإلٍسوـً و كمَتى نى ًبًعيِّ  التَ 

و نىمَ سى  ًديًث الا بىًكمِّ ـٍ ًفي القيٍرًِف النىًريـً كالحى دى ًذٍنري فىٍضًهًه ًبًعيف.كاىٍد كىرى  بىؽى ًفي فىٍضًؿ التَ 

                                                           
 .ُّٓٔ َْرمو نتَب الماَابو راـالحيح الب ٓٗ



 

 
َٔ 

: ـٍ عٍيضَن إلىن ثىوًث طىبىقَتو  كييٍمًنفي تىٍقًسيميهي

  ٍـ ًبًعيفو كهؤيالًء عٍنثىري ًركايًَتًه ًبًعيف. نفًنبَري عٍتبًَع التَ   التَ 

  ٍـ ًبًعيفو كًركايَتيهي ـٍ  نفعٍكسَطي عٍتبًَع التَ  ًبًعيف تيقًَربي ًركايَتىهي  ًَبًعيف.عٍتبًَع الت   نفالتَ 

  عتبَعً  اًلغَري  ًً كىايى ـٍ ًمفى الرِّ ًبًعيفو كلىٍيسى لىهي . نفالتَ  ًبًعيف إال  القىًهيؿي  التَ 

ًي. مفك  و كشيٍعبى و كالث ٍكًرمُّ و كاٍَّكزاًنيُّ ًبًعيف مًَلؾي بفي عاىسو  عٍشهىًر عٍتبًَع التَ 
  



 

 
ُٔ 

 

ـ  وأن ساُبيُ  ـ  وأل قاُبُي واِة وُكناُى ـ  رابعا: أس ماُء الر 
96 

كاًة  ػػدِّثيكفى بًػػَلرُّ ب مػػَ ذيًنػػرى الػػر اًكم ًبكىاًحػػدو  مػػفاٍنتىاىػػن الميحى و فىري ـٍ ـٍ كعٍلقػػَبيهيـ كعٍاسػػَبيهي ـٍ كنياػػَهي ٍيػػثي عٍسػػمَؤيهي حى
ًً ما ُـّ التىٍمًييػزي بىٍياىهيمػَ ًبَلنيٍايىػ رو فىيىًت ْى ـي الر اًكم مى ى اٍسـً رىاكو ِ ب مَ تىشَبى ى اٍس عٍك الهىقىػًب عٍك  هَ عٍك ًبأٍنثىرو كري

ب مَ ـٍ عا  ي اٍثاَفو كري هي ب مَ ييٍذنىري الر اًكم مىر ةن ًبٍَسًمً  كمىر ةن ًبنيٍايىًتً  فىيىظيفُّ بىٍعضي ًًو كرى كاًة  الاٍِّسبى أ بىٍعضي الرُّ لى ى
ـٍ  ْي  عرؼى يىٍشتىًهٍر ًبً و ًلنىٍي ال يي إلىن ًذٍنًر الر اًكم ًبمَ لى ًعيؼه شي  . ي َّا  ي ضى

ػدي   ػا تًَت ال تًػي ال ييك ى ػا تيكا ًفػي ذًلػؾى الميالى ًديًث ًفي الت ٍمًييًز بىٍيفى اٍَّسمًَء كالى هىمَءي الحى كتىتىا فى ني
ًثيؿه ًفي العَلىـً نيهًِّ و ك  : مفلىهَ مى  ذًلؾى

 

َثُر َلُو  َمف .2 ـٍ أو  ُكن َيٍة: مفأك   اس 

م دًمٍثؿي  م َده بف السَئًب النهبيو كهيكى  ميحى .حى و كهيكى عبيك ًهشَـو  و كهيكى عبيك سىًعيدو

 

:َمن  ال .1 ـَ  ُسوُبوَف إَلى َغي ِر آباِئِي

ب مَ ايًسبى الر اًكم إلىن عي  ٍنتي فىري ً  ًمٍثؿي اٍبًف عيِـّ مى .مِّ  كـو

ٍابىؿ. م دو بفي حى و فىهيكى عٍحمىدي بفي ميحى ٍابىؿو دًِّ  نىأٍحمىدى بًف حى ب مَ ايًسبى إلىن  ى  كري

ب مَ اي  د ًتً  ًمٍثؿي بىًشيرً سً كري ًً. بى إلىن  ى الَاًلي  ْى  بف ال

ب مَ ايًسبى إلىن  ـي عًبيً  نىٍمرك. مىفكري ب َ يو نَلمقداًد بًف اَّسكًدو كاٍس  رى
 

 ال ِتي َعَمى ِخالِؼ ظاِىرِىا: األل قابُ  .3

ػؿ   و ليقِّػبى بًػذًلؾى ًَّا ػ ي ضى ػَؿِّ ٍبًد النىًريـً الض  ًى بًف نى ػًعيًؼو ليقِّػبى  ًمٍثؿي ميعًَكيى ٍبػًد اً الض  ًفػي الط ًريػًؽو كنى
. ًعيؼى الً ٍسـً  ًبذًلؾى ًَّا  ي نَفى ضى

 

                                                           
 االسـ مثؿ: محمدو كالنايً مثؿ عبي بنرو كالهقب مثؿ التَركؽ كاَّنمشو كالاسبً مثؿ البَْرم كالقرشي. ٔٗ



 

 
ِٔ 

 ال ِتي َعَمى ِخالِؼ ظاِىرِىا: النَِّسبُ  .4

هىػػن يىػػًد بىٍعػػًض  ـى نى ػػد  ي اٍَّنهىػػن عٍسػػهى و كلًنػػف   ى ٍعًتيػػيفى و كلىػػٍيسى هيػػكى ًمػػفى ال ي ٍعًتػػيِّ ًمٍثػػؿي اإلمػػَـً البيْػػًَرمِّ ال ي
ا مَ نَفى يىٍ ًهسي  ذ اءنو كا  ـٍ يىنيٍف حى ذ اءيو لى ًَلده الحى و ْك ـٍ عتييف فىايًسبى إلىٍيًه ـٍ فىايًسبى إلىٍيًهـ.ناال ي  دىهي

 

ماُء الُمف َرَدُة: .5  األس 

. اَّسمَءي  كًهيى  ميدو و كشىنىًؿ بًف حي دىمِّ بًف نىٍ وفى  ال ًتي ال يىٍحًمهيهَ إال  راكو كىاًحدهو ًمٍثؿي الي

 

 ُمف َتِرُؽ:ُمت ِفُؽ والال .6

هىن عٍنثىًر  ًن كييٍطهىؽي نى و فىٍقدى اٍشتىرىؾى ًفي هذا االٍسػـً  مفكهيكى مَ يىت ًتؽي لىٍتظَن كًنتَبى و ًمٍثؿي عاىًس بًف مًَلؾو راكو
ًطيبي البىٍغػ ْى رىلو كاىٍد عل ؼى ال ٍْ ـٍ ًبأيمكرو عي ا مَ يىنيكفي الت ٍمًييزي بىٍياىهي كاةوو كا  داًدمُّ ًنتَبػَن َْاٌلػَن ًفػي هػذا ًند ةي ري

 .(الميت ًتؽي كالميٍتتىًرؽي )التىفِّ سىم َ ي 

 

َتِمُؼ: .7 َتِمُؼ والُمخ   الُمؤ 

ـو كًمٍسكر كميسىك ر. ـ كسو  تىًهؼي لىٍتظَنو ًمٍثؿي سوى ٍْ ًنو كيى  كهيكى مَ يىت ًتؽي ًنتَبى

 

 الُمَتشاِبُو: .8

ًن  هػػي كهيػػكى عٍف يىت ًتػػؽى اٍسػػمًَف لىٍتظػػَن كًنتَبىػػ ًنو ًمٍثػػؿي ميكسىػػن بػػف نى تىًهػػؼى اٍسػػمَ عًبيًهمػػَ لىٍتظػػَن ال ًنتَبىػػ ٍْ و كيى
هي.  كميكسىن بف ني

 

َتِبُو الَمق ُموُب: .9  الُمش 

ـي نيػػؿو  ػػًرو ًمٍثػػؿي اَّسػػكد بػػف يزيػػدى كيزيػػد بػػف  مػػفكهيػػكى عىٍف يىت ًتػػؽى اٍسػػ ْى ػػ ى اٍسػػـً عىبًػػي الػػر اًكم اآل الػػراًكٍييًف مى
 اَّسكًد.

 

َوُة واألَ  .20  :َخواتُ اإِلخ 



 

 
ّٔ 

كاةو. كاتو ري ْى كىةو كعى ٍْ ًي مَ ًلهر اكم ًمف ًإ ٍعًرفى  كهيك: مى

ًي  كايىػ و فػإذا  ػَءىٍت الرِّ ًً كايىػ ػكىًة ًبَلرِّ ٍْ ػدي اإًل : عا   اػد ييٍشػتىهىري عىحى كتًػً  عك نػف  كفىًَئدىةي هذا الًعهـً ٍْ يػًرً  ًمػف ًإ غى
ْى  كدى  يًر المىٍشهيكريفى ظىف  القىًَرئي كي ي كاًتً  غى ْى  طىأو في الس اىًد.عى

. و كيىًزيدي بفي ثَبتو كهيك غيري مىٍشهكرو ٍيدي بفي ثًَبتو كهك مىٍشهكره  كًمف عٍمًثهىًتً و زى
 

 :97ِرواَيُة اأَلقراِف  .22

كاةً  دي الرُّ  راكو ًمف طىبىقىًتً .نف  كًهي: عٍف يىٍرًكمى عىحى

طىػػػأو فػػػي الس ػػػاًدو فىبىػػػي فى طىبىقىتًػػػً و فىػػػيىظي نػػػف  كفىَئًػػػدىةي ذلػػػؾى عف  الػػػراكم نػػػَدىةن ال يىػػػركم ْى ػػػكدى  في القػػػًَرئي كي ي
كل ناهـ الر اكم ًمف طىبىقىًتً . كاًة مىف رى  الميحدِّثكفى في نيتيًب الرُّ

. ًه نف سيهيمَفى و كلىيسى لًمٍسعىرو ًركاي هىٍيمَفى الت ٍيًميِّ نف ًمٍسعىرو ًي سي : ًركاي  كًمثَؿي ذلؾى
 

 الُمَدب ُج:  .21

ًر.نف  ف القىرياىيفً كهيك عٍف يىركم نيؿه مً  ْى  اآل

ًدًهـ ًى عىحى ًً إلن عىف  ًركايى َفى ًً اَّىٍارىاًفو ًبَإًلضى ًي نف  كفىًَئدىتي ي نىتىًَئدىًة ًركايى ًاي تىنيكفي مىٍشهيكرىةنو بىٍياىمَ ًركايى الثَ 
ًاي طىأي.نف  الثَ  ْى ٍيري مىٍشهيكرىةوو فىييظىفُّ ًفيهَ ال ًؿ غى  اَّىك 

ًَلؾه  كل نيؿ  كًمثَلي : مى و فىقىٍد رى ًر كهيمَ اىًرٍياىًَف.نف  هيمَامً كاَّىٍكزىاًنيُّ ْى  اآل
 

 واَيُة اأَلكاِبِر عف األصاِغِر:رِ  .23

ًن  ًن نف اَّىٍداىن طىبىقى ًي اآلبًَء نف اَّباًَءو كًهي عٍف يىركمى اَّىنهىن طىبىقى ثىهيهَ ًركايى كمى
ٖٗ. 

ا ً  فىييظىفُّ  كىابي ي. كفًَئدةي ذلؾ: عا  ي نىٍنسي الميتىكى دِّثكفى ًلييٍعهىـى الى طىأيو فىبىي اى ي الميحى ْى  ًفيً  ال
                                                           

 اَّاراف هـ: ركاة الطبقً الكاحدةو عم ال يؿ العهمي لهراكم. ٕٗ

نبػر مازلػً كنهمػَ كلػك نػَف كعضَؼ بعضهـ نهن ذلؾ: ركايً اَّالغر مازلػً كنهمػَ كلػك نػَف عنبػر سػاَ نػف اَّ ٖٗ
 عالغر ساَو كال عظا  داْو في و فإف القَرئ ال يظف عف الراكم نَدة يركم نمف هك عفضؿ ما  كعنهـ.



 

 
ْٔ 

ًي الزٍُّهًرمِّ  ًَلؾو ت ُِْت  كًمثَلي : ًركايى ٍبػُٕٗهػ نف مى ًي العىب ػًَس بػًف نى ًد الميط ًهػًب نػف اباًػ  هػو كًركايى
ًى. التىٍضؿً  ٍمً  ًبميٍزدىًلتى  رىضيى اي ناهيمَ حديثى ال ى

 

 ِحُؽ:الس اِبُؽ والال .24

 ًً كايى فىًَة.نف  كهيك عٍف يىٍشتىًرؾى في الرِّ ري الكى ًْ ري ميتىأ ْى فىًَة كاآل ـي الكى ديهيمَ ميتىقىدِّ صو رىاًكيًَف عىحى ٍْ  شى

ًً عحمػػدى بػػًف إسػػمَنيؿى  ػػًَغًر نػػف اَّىنػػًَبًر كهيػػك الميٍعتػػَدي نىًركىايىػػ ًً اَّىالى ػػ ي بػػيفى ًركايىػػ ػػكرىةي تىٍ مى كهػػذ  الالُّ
ًً الزٍُّهػػًرمِّ ت ُٕٗنػف مَلػػؾو ت  هػػِٗٓالس ػٍهًميِّ ت  ػًَغًر نىًركايىػ ًً اَّنػػًَبًر نػف اَّالى هػػو كبػيفى ًركايىػ

 هػ نف مَلؾو عيضَن.ُِْ

فىَتىي الزٍُّهًرمِّ كالس ٍهًميِّ  و فإف  مَ بىٍيفى كى ًً كايى طىًأ في الرِّ ْى : دىٍف ي تىكىهُّـً ال ًن كاػد  ُّٓكفَئدىةي هذا الًعٍهـً سػا
كل نيػػؿ  ًماهيمػػَ نػػ ًَلػػؾو نثيػػرانو ك رى و لنػػف  الزُّهػػًرم  سػػًَبؽه ًلمى ره فػػي فالس ػػٍهًميُّ عمػػَ ف مَلػػؾو ِّْ تىػػأى وًحػػؽه لىػػ ي مي

طىأى في ذلؾ. ْى فًَة نا  نثيرانو كال   الكى

ا ؼه في ذلؾ سىم َ ي : الس ًَبؽي كالوًحؽي. ًطٍيًب البىٍغدىاًدمِّ ميالى ْى  كًلٍه
 

واِة الِعم ِمي ةُ   أَل قاُب الر 

ػَص  بهػَو كذلػؾى ًمػف  سىبىؽى  ْى ـه  ًو اٍسػ ٍرتىبىػ و ًلنيػؿِّ مى ًو كاًة إلن مىرىاًتبى ًنٍهًمي  ـٍ إلن تىٍقًسٍيـً الرُّ ٍيرىهي دِّثيكفى غى الميحى
ـٍ كًنٍهمي حيثي  ُـّ هذ  اَّىٍلقًَب:نىٍثرىةي مىٍركي ًَتًه كاًة كًنهىًؿ الحديًثو كعىهى  ًهـ بَلس اىًد كالرُّ

 ٍركم الحديثى ًبسىاىًدً و كهذ  عىٍداىن المىراًتًب.الميٍسًاديو كهيك: الذم يى  .ُ

دي ًلييتىعىه ـى ًما ي. .ِ َرى ييٍقالى هيكًمً و ًبحيثي الى ْىالِّصي في الحديًث كني و كهك: الميتى دِّثي  الميحى

ٍتاَن كًنهىون. .ّ ًَفظيو كهيك: الذم يىٍعًرؼي عنثرى اَّحَديًث سىاىدان كمى  الحى

ٍتقً  .ْ ًيو كهك: الحًَفظي المي .الحي    في

ٍتاَن كًنهىون. .ٓ ـيو كهك: الذم يىٍعًرؼي نيؿ  اَّحَديًث إال الا ًَدرى سىاىدان كمى ًَن  الحى

.اً مً عىًميري الميؤٍ  .ٔ ٍتًقفي ـي المي ًَن و كهيك: الحى دًِّثٍيفى  ٍيفى في الحديًثو عك عىًمٍيري الميحى
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ٔٔ 

 

 َحي ُث اتِّصاُؿ الس َنِد  مفأو اًل: 
ًبيػػرىةه ً ػػٌدانو ك  ًه نى يىػػ بػػَرىًؾ: اإلٍسػػاَدي ًمػػفى  مػػفًلهس ػػاىًد عهىمِّ ٍبػػدي اً بػػفي المي ػػًف مػػَ ًايػػؿى ًفػػي ذًلػػؾى مػػَ اَلىػػ ي نى عٍحسى
 شَءى مَ شَءى. فمى الدِّيًفو لىٍكال اَّسًَايدي لىقَؿى 

ًً  كًلذًلؾى   دًِّثيفى ًبَلس اىًد نىًبيرىةن ً د انو كاىٍد عىٍطهىقيكا نهن اَّىسىًَايًد الميت اًلػهى ًي الميحى ميٍطهىقىػَنو نَاىٍت ًناَيى
كطو عسمَءى  ميتىعىدِّدىةنو كهًذً  ًهيى عهىمُّهَ  عٍك ًبشيري

ٗٗ: 
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ًن.عم: الحديثي المتالؿي سادي و فَلسادي ليس ًمف الحدي  ًث حقيق

ًديثي ال ًذم تىهىق َ ي نيؿُّ راكو مً  : الحى ًو. مفكهيكى ٍقبيكلى ًو مى  اىٍبهى ي ًبطىًريقى

                                                           
هػػذ  عهػػـ عسػػمَء المتالػػؿ كلػػك غَلبػػَو َّف التالػػَؿ بعضػػهَ شػػركطَو لنػػف مػػَ نػػَف غَلػػب عمػػر  االتالػػَؿ ذنراػػَ   ٗٗ

 هاَ.

مف حيث 
 االتصاؿ

 الُمت ِصؿ
َسُؿ  ُمر 

 الص حابي

َسؿ  الُمر 

العالي 
 الُمَسم َسؿ والنازؿ

الُمَعن َعف 
 والُمَؤَنف

َند  الُمس 



 

 
ٕٔ 

ًو  كا ي  مػػفكيىنيػػكفي الت هىقِّػػي ًبطىًريقىػػ ػػبىؽى ًذٍنريهػػَو كًمثػػَؿي ذًلػػؾى مػػَ رى ًً ال تًػػي سى ػػًؿ الث مًَايىػػ مُّ طيػػريًؽ الت حى
: ػػد ثىاىَالبيْػػًَرمُّ اَؿى ٍيػػًدمُّ  حى مى بىٍيػػًر اىػػَؿى  اٍلحي ٍبػػدي اله ػػً  ٍبػػفي الزُّ ػػد ثىاىَنى ػػد ثىاىَسيػػٍتيىَفي اىػػَؿى  حى ػػًعيدو  حى يىٍحيىػػن ٍبػػفي سى

ًَرمُّ اىَؿى  اًػياٍَّىٍاالى بىرى ٍْ ـى الت ٍيًمػيُّ عىا ػ ي  عى م ػدي ٍبػفي ًإٍبػرىاًهي ا ػَصو اله ٍيثًػي  يىقيػكؿي  سىػًم ى ميحى ًى ٍبػفى كى ػ ٍهقىمى  سىػًمٍعتي نى
ط ًَب رىًضيى اله  ي  نيمىرى ٍبفى  ْى هىن الٍ نااٍل ػه ـى يىقيػكؿي  سىًمٍعتي بىًر اىَؿى اٍ مً  ي نى سى هىٍيػً  كى ه ن اله ػ ي نى رىسيكؿى اله ً  الى

ػػَ اىػػكىل فى  ػػَ ًلنيػػؿِّ اٍمػػًرئو مى ا مى ػػَؿي ًبَلاِّي ػػًَت كىاً  ػػَ اٍَّىٍنمى ػػًإا مى تيػػ ي ًإلىػػن ديٍايىػػَ يياًلػػيبيهىَ عىٍك ًإلىػػ فمى ن اٍمػػرىعىةو نىَاىػػٍت ًهٍ رى
رى ًإلىٍي ً  تي ي ًإلىن مىَ هىَ ى هىَ فىًهٍ رى يىٍاًنحي

ََُ. 

ًديثى مً  ر حى نيؿُّ راكو عا  ي تىهىق ن الحى ًً الس مًَع عٍك العىٍرًض. مففىقىٍد الى  اىٍبهى ي ًبطىًريقى
 

َندُ  .1  الَحِديُث الُمس 

ًديثي الميت اًلؿي المىٍرفيكعي إلىن الا ًبيِّ  : الحى  .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كهيكى

ًديثي الس ًَبؽي فىإا  ي ميت اًلؿه مىٍرفيكعه. كبىٍعضي العيهىمًَء  كهذا هيكى الذم اٍستىقىر  نهي  تىٍعًريتي يو كًمثَلي ي الحى
ـٍ ييٍطًهقي ي نهن الميت اًلًؿ ف هي ـٍ الو كبىٍعضي هىن المىٍرفيكًع فىقىٍطو سىكاءن نَفى ميت اًلون ع قطو سىػكاءن نػَفى ييٍطًهقي ي نى

.  مىٍرفيكنَن عك غىيرى ذلؾى
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ًديثي ال ًذم اَؿى ًفيً  عاالمي  : الحى كاةً  بعضي عىفي هيكى . نف: عك نهُّهيـ الرُّ  فيوفو

ًديثي ال ًذم اَؿى ًفيً   ا في هيكى : الحى كاةً  بعضي كالميؤى .عك نهُّهيـ الرُّ  : عف  فيواَن اَؿى

ًي كًفي هذىيٍ  ػ ًه ًفي اتِّالًَؿ الس اىًدو فىنىًهمى ًديثىٍيًف ميٍشًنهى مُّػًؿو  (نػف)ًف الحى ًً الت حى هىػن طىًريقىػ ال تىػديؿُّ نى
ب مػػَ اػػَؿى الػػر اًكم:  هىػػن االتِّالػػًَؿو فىري ـٍ يىٍسػػمىٍع ي  نػػفكًلػػذًلؾى ال تىػػديؿُّ نى ٍيػػرىةىو كلىػػ ـٍ ماػػعبًػػي هيرى ب مػػَ لىػػ  يو بىػػٍؿ كري

ًي ييعَاًلٍر يو كنىذًلؾى   .(عف  فيواَن )نىًهمى

ًديثً   دِّثيكفى ًلقىبيكًؿ الحى ًً الس مًَع كالعىٍرضً  كًلذًلؾى فىقىٍد اٍشتىرىطى الميحى ٍرتىبى  شىٍرطىٍيف: ك ٍعًهً  في مى

                                                           
 الحيح البَْرمو الحديث اَّكؿ. ََُ



 

 
ٖٔ 

  ـٍ اٍشػػػػتىرىطى ثيبيػػػكتى الًهقػػػػًَء ػػػهي و كبىٍعضي إٍمنػػػَفي الًهقػػػًَءو كهػػػػذا هيػػػكى الػػػػر اً حي
ـٍ اٍنتىتىػػػػن َُُ ػػػهي و كبىٍعضي

رى  كدى ًبهَ إٍمنَفي الًهقًَءو كلًنف  الت ٍعًبيػرى ًبإٍمنػًَف الًهقػًَء عٍكلىػنو ًَّف  ًبَلميعَالى ًةو كالشىؾ  عف  المىٍقالي
ًً نى  كايى ده ًبَتِّالًَؿ الرِّ رٍِّح عحى ـٍ ييالى و كلى ـٍ ـي ًلقًَئًه ـٍ  فمى نىًثيران ًمفى الميتىعَاًلًريف ثىبىتى نىدى رىٍ  كلى نَالى

 يىٍهقى ي.

 ـي الت ٍدًلي ًً نىدى ٍعاىن ذًلؾى عٍف ال يىػٍرًكم الػر اًكم اَّحًَديػثى ًباًلػيغى ػنى  (عف  )عٍك  (نػف)ًسو كمى ـٍ  فمى لىػ
 هيـو كسىيىٍأًتي تىٍعًريؼي الت ٍدًليًس إٍف شَءى اي.مايىٍسمىٍعهَ 

ـٍ يىقيؿٍ  عاعفؿي المي كًمثٍ  و كلى د ثى فيوفه و عٍك حى كىل فيوفه و عك رى و اىٍكؿي الر اًكم: اَؿى فيوفه : اَؿى ًلي فيػوفه
و كال بيد  ًفيً  ًمفى الش ٍرطىٍيًف الس ًَبقىٍيًف. ـي االتِّالَؿى  فىهذا ييكًه
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. ًً كايى هىن عٍمرو كاًحدو ًفي الرِّ كاتي ي نى ًديثي ال ًذم تىتَبى ى ري : الحى  كهيكى

كىاًة ييقىكِّم اتِّالَؿى الس   ٍهسيؿي بىٍيفى الرُّ  .و كييًزيؿي عٍداىن شىؾو ًفي االتالَؿً اىدً كالت سى

ٍهسيؿي عٍاسَـه:   كالت سى

 
  : و ًمٍثؿي ٍهسيؿي القىٍكًليُّ ٍبػًد الػر حٍ الت سى د ثىًاي عىبيك نى ػاىًَبًحيِّ  نػف فً مى حى بىػؿو عىف  رىسيػكؿى  نػف الالُّ ميعىػًَذ ٍبػًف  ى

اىػ ػذى ًبيىػًدً  كى ْى ػه ـى عى سى هىٍيػً  كى ه ن اله  ي نى يًحبُّػؾى َؿى يىػَ ميعىػَذي اله ً  الى الى ميعىػَذي  عيكاًلػيؾى يىػَفىقىػَؿى  كىاله ػً  ًإاِّػي َّى

                                                           
ط البْػػَرم فػػي نتَبػػ  ال ػػَم  الالػػحيحو كلنػػف ال يك ػػد مػػَ يػػدؿ نهػػن عف هػػذا هػػك شػػرط البْػػَرم هػػذا هػػك شػػر  َُُ

 لتالحيح الحديث.

 أقساـ المسمسؿ

 قوليٌّ  فعميٌّ  قوليٌّ وفعميٌّ 
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ةو تىقيكؿي اله هيـ  عى  وى ٍسًف ًنبىَدىًتؾى ناتىدىنىف  ًفي ديبيًر نيؿِّ الى شيٍنًرؾى كىحي هىن ًذٍنًرؾى كى ن بًػذىًلؾى  .ي نى كىعىٍكالى
اىًَبحً  ن ًبً  الالُّ اىًَبًحي  كىعىٍكالى ٍبًد الر حٍ ميعىَذه الالُّ  فً مى يُّ عىبىَ نى

َُِ. 

  ٍهسي ًديثً الت سى و ًمٍثؿي حى ٍيرىةى اىَؿى  ؿي الًتٍعًهيُّ ػه ـى ًبيىػًدمعىًبي هيرى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ذى رىسيكؿي اله ً  الى ْى فىقىػَؿى  عى
هىؽى ًفيهىػَ اٍلً بىػَؿى  ْى ًى يىٍكـى الس ٍبًت كى ؿ  التٍُّربى هىؽى اله  ي نىز  كى ى رى يىػٍكـى ااًلٍثاىػٍيًف ْى هىػؽى الش ػ ى ْى ػًد كى يىػٍكـى اٍَّىحى

هىػؽى الاُّػكرى  ْى ثىػًَء كى ك ى يىػٍكـى الثُّوى ٍنػري هىؽى اٍلمى ْى ًمػيًس  )الاػكف( كى ْى بىػث  ًفيهىػَ الػد كىاب  يىػٍكـى اٍل يىػٍكـى اٍَّىٍرًبعىػًَء كى
ـ بىٍعػػدى اٍلعىاٍلػػػًر  هىٍيػػً  الس ػػػوى ـى نى هىػػؽى ِدى ْى ًو يىػػػٍكـً الٍ  فًمػػكى ػػػًر سىػػَنى ًْ ٍهػػػًؽ ًفػػي ِ ْى ػػًر اٍل ًْ ًً ًفػػػي ِ ميعىػػ  فًمػػػ ي

َ بىٍيفى اٍلعىاٍلًر ًإلىن اله ٍيؿً  ًً ًفيمى ميعى  .َُّ سىَنىًَت اٍل ي

ـي ًفي ًنتًَب  رىجى الحًَن ٍْ ًديثً )فىقىٍد ع هيكـً الحى ًي ني ٍعًرفى كىاًتً  ًبقىٍكًلػً : شىػب ؾى  (مى ٍهسىون ًفي نيؿِّ ري ًديثى ميسى هذا الحى
 . ًَُْبيىًدم 

  ٍهسيؿي ًبٍَلقىٍكًؿ كالًتٍعػًؿو ًمٍثػؿي ػًديثً  الت سى : اػَؿى رىسيػكؿي اً  حى ػعاىػسو اػَؿى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى : ال يىً ػدي ـى ه  سى
ٍهػًكً  كميػرًِّ و  ٍيػًرً  كشىػرًِّ و كحي ْى ت ػن ييػٍؤًمفى ًبَلقىػدىًر  ػكاىػبىضى رىسيػكؿي اً العىٍبدي حىوكىةى اإليمًَف حى  ن اي ه  الى

ػكى   ً ٍيػهى نى  : ِ ـى ه  سى هىػػن ًلٍحيىتًػً  فىقػَؿى ٍهػًكً  كميػرًِّ وٍاػػمى نى ٍيػًرً  كشىػػرًِّ  كحي ْى هىػن ًلٍحيىتًػػً   تي ًبَلقىػدىًر  كاىػػبىضى عاىػسه نى
ِ : ٍهًكً  كميرًِّ و كهنذا نيؿُّ راكو اٍ مى فىقَؿى ٍيًرً  كشىرًِّ  كحي ْى ًديًث  مفتي ًبَلقىدىًر  كىاًة الحى ري

َُٓ. 
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ٍهقَتي سىاىًدً  ًاٍسًبيَنو مى ى االتِّالًَؿ. ًديثي ال ًذم اىه ٍت حى : الحى ًديثي العًَلي هيكى  الحى

ٍهقَتي سىاىًدً  ًاٍسًبيَنو مى ى االتِّالًَؿ. ًديثي ال ًذم نىثيرىٍت حى : الحى ًديثي الا ًَزؿي هيكى  الحى

                                                           
 .ُِِٓساف عبي داكدو نتَب الالوةو راـ  َُِ

 .ِٖٕٗ الحيح مسهـو نتَب التً القيَمًو بَب ابتداء الْهؽو راـ َُّ

ْػػػريفو المنتػػػب و الاػػػكع الثػػػَمفو بتحقّّمعرفػػػً نهػػػـك الحػػػديث لهحػػػَنـ الايسػػػَبكرمو ص  َُْ يػػػؽ معظػػػـ حسػػػيف ِك
 الت َرمو بيركت.

 .ُّمعرفً نهـك الحديث لهحَنـو ص  َُٓ



 

 
َٕ 

ٍهقػػًَت الس ػػاىًدو ًبغىػػضِّ  ػػدىدي حى و فىقىػػٍد يىنيػػكفي  نػػفالا ظىػػًر  فَلًمٍقيػػَسي نى ِو ًو ٍهقىػػ كاًة ًفػػي نيػػؿِّ حى ػػدىًد الػػرُّ نى
ٍرًكيَن  ًديثي مى ًً  نػفالحى ػحَبى ػدىدو ًمػفى الال  ػالا بًػيِّ  نػفنى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ًه كاًحػدىةه بًػَلر ٍغـً ـى ه  سى ٍهقىػ و فىهػًذً  حى

كىاًتهَو فىيىٍابىًغي الت ٍتًريؽي بىٍيفى  مف ٍهقًَت.تىعىدًُّد ري كىاًة كنىدىًد الحى  نىدىًد الرُّ

صو  نػفم الػر اًكم كاىػٍد يىػٍركً  ٍْ ًً  مػفشىػ ٍهقىتػًَفو فىيىٍابىًغػي الت ٍتًريػؽي بىػٍيفى الط بىقىػػ طىبىقىتًػػً و فىهيمػَ هياػَ حى
.ًً ٍهقى  كالحى

ًً إلى  ًنو بىٍؿ ًهيى ًبَلاٍِّسبى ًي عٍك النىٍثرىةي المىٍذنيكرىةي لىٍيسىٍت ميٍطهىقى رى كالًقه  ْى ػًديًث اىٍتًسػ ً  ن سىاىدو ِ كىا ي راكو ًلٍهحى و فىػإٍف رى
ت ػػن يىاًلػػؿى بًػػً  إلىػػن الا بًػػيِّ  بًػػأٍربى ً  ٍهقػػَتو حى ػػحى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػري  ـى ه  سى ْى كا ي ِ ًي  كرى و فىًركىايىػػ ٍهقػػَتو ٍمػػًس حى ْى ًب

ًاي. ًؿ عٍنهىن ًمفى الثَ   اَّك 
 

 ـَ م  سَ وَ  وِ ي  مَ عَ  ى اهللُ م  صَ َحِديُث الن ِبيِّ     
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ًلًث ًَّف  نىدىدى حٍهقًَتً  عاىؿُّ  ًاي كالثَ  ًً إلىن الثَ  ؿي نَؿو ًبَلاٍِّسبى  هيمَ.مافَلس اىدي اَّك 
ًؿ كالثَ  ًً إلىن اَّك  ًلثي اًَزؿه ًبَلاٍِّسبى  هيمَ.ماًايو ًَّف  نىدىدى حٍهقًَتً  عٍنثىري كالس اىدي الثَ 

و كهيػػكى اىٍتسيػػ ي نػػَ ػػدىدى حٍهقَتًػػً  عٍنثىػػري ًؿو ًَّف  نى ًً ًلهس ػػاىًد اَّك  ػػَ الس ػػاىدي الث ػػًَاي فىهيػػكى اػػًَزؿه ًبَلاٍِّسػػبى ًً عم  ؿو ًبَلاٍِّسػػبى
. ًلًث ًَّف  نىدىدى حٍهقًَتً  عاىؿُّ  ًلهس اىًد الثَ 



 

 
ُٕ 

ػر اًت ال تًػػي كالس ػاىدي العػَ ػدىدي المى ًلي عٍاػكىل ًمػػفى الس ػاىًد الا ػًَزًؿو كالس ػػبىبي ًفػي ذًلػؾى عا ػ ي نيه مػػَ زادىٍت نى
ًديثي  طىأ. مفيىٍاتىًقؿي ًفيهَ الحى ْى طىأو كنيه مَ اىه ٍت اىؿ  اٍحًتمَؿي ال ْى رىل زادى اٍحًتمَؿي ال ٍْ ًو إلىن عي  حٍهق

ُـّ ًمفى العيهيػكِّ كىٍحػدى يو عم َ لىٍك نَفى الس اىدي الا َزً  كىاًة عهى كىاةن فىهيكى عٍاكىل ًمفى العًَليو فىقيك ةي الرُّ ؿي عٍاكىل ري
كىاةي  كلًنٍف إٍف نَفى   فَلعًَلي عٍاكىل.  ًفي القيك ًة سىكاءن الرُّ

هيػكُّ الس ػاىًد إلىػن الر سيػكًؿ  هىػن اإلٍطػوًؽ ني ػكالعيهيكُّ عٍاسػَـهو كلًنػٍف عهىمُّهػَ نى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى و ـى ه  سى
و ك  ا تيكا ًفيً  النيتيبى و عٍم  مفكًلذًلؾى اٍنتىاىن ًبً  العيهىمَءي كالى عٍشهىًرهَ ثيوًثي َتي المساًدو كثيوًثي َتي البيْػًَرمِّ

ػػدي )ت  كا ي عٍحمى ػػالا بًػػيِّ  نػػفهػػػ( بًػػثىوًث حٍهقػػَتو فىقىػػٍط ِٔٓتهػػػ( كالبيْػػًَرمُّ )ُِْمػػَ رى   ً يًػػهٍ نى  ن اي ه  الى
 .ـى ه  سى كى 

ًديًث نىمًَلؾً  مفكاىٍد يىنيكفي العيهيكُّ إلىن إمَـو  ًً الحى . عًئم   بًف عاىسو

ٍيًف. ًحيحى ًد الال   كاىٍد يىنيكفي العيهيكُّ إلىن ًنتَبو مىٍشهيكرو نىأحى
 

َسؿُ  .6  الَحِديُث الُمر 

يٍ  ًديًث غى هىن الحى  ًر الميت اًلًؿ نيميكمَن.ييٍطًهؽي الميتىقىدِّميكفى الميٍرسىؿى غًَلبَن نى

ك ي  ي زي كفى فىقىٍد مى ري ِّْ ـٍ ًبمَ يىًهي: نفكعم َ الميتىأ ٍيًرً و كييٍمًنفي تىٍعًريتي ي ًفي ااٍلًطوًحًه  غى

 : ًديثي الميٍرسىؿي هيكى ـً إلىن الا بًػيِّ  الحديثي الذمالحى ٍضرى ْى ٍيري المي ًبًعيُّ غى فىعى ي التَ  ػرى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى . ـى ه  سى
 كهذا هيكى الت ٍعًريؼي ال ًذم سىاىٍعتىًمدي ي.

ـي فىقىػػٍد   ٍضػرى ْى ػَ الت ػًَبًعيُّ المي ـً ال ييٍمًنػفي عٍف يىنيػكفى اىػٍد سىػًمعى ي ميبَشىػرىةنو عم  ٍضػرى ْى ٍيػري المي كالت ػًَبًعيُّ غى
ـٍ يىنيٍف ميسٍ و كلًنا  ي ـى ه  سى كى   ي يٍ هى نى  ن اي ه  الى لىًقيى الا ًبي   ـٍ ييعى لى .ًهمَنو فىهى ًً حَبى  د  ًمفى الال 

كىا ي   ب مَ رى ًبًعيِّ عا  ي ري ًً التَ  ًي ًفي ًركايى ػر  نػفكالميٍشًنهى ْى ػ نػفتػًَبًعيٍّ ِ و كالال  ػحًَبيٍّ ـٍ الى ًي نيهُّهيػ حَبى
و كلًنػف   كىا نيديكؿه ًهٍماػَ عا ػ ي رى و كلىػٍك نى ًً ٍيػري الثِّقىػ ًي كغى ـٍ الثِّقىػ ػحًَبيٍّ لىقىًبٍهاػَ يو كلًنا اػَ ال  نػف ي الت ػًَبًعيفى ًفػيًه الى

كىا ي  . نفاىٍدًرم فىهىعىه  ي رى  تًَبًعيٍّ



 

 
ِٕ 

ًديثي  ـى كًمثَلي ي: حى ػَ اىػًد َئًػبه فىهىم  ػه ـى غى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى َتىػٍت كىالا بًػيُّ الى سىػًعيًد ٍبػًف اٍلميسىػيًِّب عىف  عيـ  سىػٍعدو مى
اىٍد مىضى  هىٍيهىَ كى ه ن نى  .َُٔ ن ًلذىًلؾى شىٍهره الى

ٍضرىمَنو كال اىٍدًرم مً  مففىسىًعيدي بفي الميسىيًِّب   ْى ًبًعيفو كلىٍيسى مي ًديثه  فمى ًنبًَر التَ  سىًمعى يو فىهيكى حى
.  ميٍرسىؿه

 

َسِؿ: ـُ الَحِديِث الُمر   ُحك 

ًؿو كاىٍبؿى إيراًد ِرا ًديًث الميٍرسى ٍنـً الحى د ثي تىعىد دىٍت ِراءي العيهىمًَء ًفي حي ـٍ يىٍابىًغي الت ٍاًبي ي إلىن عا اَ اىتىحى  نفًئًه
ػَ الميػدىلِّسي فىسىػيىٍأتً  و كعم  ٍقبيػكؿو ٍيػري مى ًديثيػ  غى ًً فىحى ٍيػري الثِّقىػ ٍيًر الميدىلًِّسو عم َ غى ًً غى ًبًعيِّ الثِّقى هىٍيػً  التَ  ي النىػوـي نى

ُـّ اآلراًء:  إٍف شَءى ايو كهًذً  ًهيى عهى

ػػؿي عٍف الػػر ٍعمي  ـٍ عا ػػ ي ييٍحتىمى ًلػػيهيهي و كدى ػػًعيؼه ػػؿى ضى ػػًديثى الميٍرسى ػػدًِّثيفو كهيػػكى عف  الحى ًثيػػرو ًمػػفى الميحى : رىٍعمي نى ؿي اَّك 
. ًعيؼه  يىنيكفى ًفي الس اىًد راكو ضى

ـٍ ع ًلػيهيهي و كدى ٍقبيػػكؿه ػؿى مى و كهيػكى عف  الميٍرسى ًى كمًَلػؾو ًايتىػػ ػًعيؼو ًفػػي الػر ٍعمي الث ػًَاي: رىٍعمي عبًػي حى ػكدى راكو ضى ف  كي ي
و فىو ييٍهتىتىتي إلىٍيً . ًعيؼه  الس اىًد اٍحًتمَؿه ضى

 : ًً اٍَّراَـً فىاىقيكؿي  كييٍمًنفي تىٍكًضيحي ذًلؾى ًبهيغى

ًبًعيِّ  ًً التَ  حًَبيٍّ  نفلىٍك عف  اٍحًتمَؿى ًركىايى ػَ عٍف يىػٍرًكمى نػف  َٓالى % و كذلؾى َّف  الت ػًَبًعي  إم 
حَ و فىهيمَ اٍحًتمَالًفو فىًهنيؿِّ اٍحًتمىَؿو الى و عك نف تًَبًعيٍّ  %.ًَٓبيٍّ

ًبًعيِّ  ًً التَ  ًو  نفكاٍحًتمَؿي ًركىايى ٍيًر  ِٓتًَبًعيٍّ ًثقى و عك غى ًو %و َّا  ي إمَ عٍف يىٍرًكمى نف تًَبًعيٍّ ًثقى
َن اٍحًتمىَالًفو فىًهنيؿِّ اٍحًتمَؿو  و فىهيمَ عىٍيضى ًو  %.ِٓ% عم َٓ% مف الػ ًَٓثقى

ًبًعيِّ  ًً التَ  ًو  نففينكفي اٍحًتمَؿي ًركىايى حًَبيٍّ عٍك تًَبًعيٍّ ًثقى  % . ٕٓالى

ًديًث.   كهذا يىٍنًتي ًفي اىبيكًؿ الحى

ٍقبيكؿه ًبشىٍرطىٍيف: و كهيكى عف  الميٍرسىؿى مى : رىٍعمي الش ًَفًعيِّ ًلثي  الر ٍعمي الثَ 

                                                           
 .َُّٖ َم  الترمذمو نتَب ال اَئزو راـ  َُٔ



 

 
ّٕ 

  ُّـٍ ًنبػػًَر  مػػفعٍف يىنيػػكفى الت ػػًَبًعي  نػػفالت ػػًَبًعيفو كالس ػػبىبي ًفػػي ذًلػػؾى عف  ًنبػػَرى الت ػػًَبًعيف عٍنثىػػري ًركىايػػًَتًه
ـٍ  و كًركىايىتيهي ًً حَبى ًه. نفالال  ًبًعيفى اىًهيهى  التَ 

ْى  دى الش ًَفًعيُّ ًفي الر ٍعًم الث ػًَاي  يفى نَاىػٍت اًلػغًَر الت ػًَبعً  مػفإذا نػَفى  هىػونو كهيػكى عف  الت ػًَبًعي  فىقىٍد كى ى
ًبًعيفو كال تىنَدي تىاًلؿي ًركىايىتي ي  نفعٍنثىري ًركىايًَتً   ًً  نفالتَ  حَبى ًً َُ إلن الال  %و فىيياٍلًبحي اٍحًتمػَؿي ًركىايىػ

ًبًعيِّ  ًو هيكى فىقىٍط  نفالتَ  حًَبيٍّ عٍك تًَبًعيٍّ ًثقى ًديًث.ٓٓالى  %و كهذا ال يىٍنًتي ًلقىبيكًؿ الحى

ػػػَ الت ػػػًَبًعيُّ ا ًي ًركىايىتًػػػً  عم  ًبيػػػري فىقىػػػٍد تىاًلػػػؿي ًاٍسػػػبى ًً  نػػػفلنى ػػػحَبى و  مػػػف%و عٍك اىًريبػػػَن َٗ إلػػػن الال  ذًلػػػؾى
ًبًعيِّ  ًً التَ  كىاًلي  نففىيياٍلًبحي اٍحًتمَؿي ًركىايى ًو حى حًَبيٍّ عٍك تًَبًعيٍّ ًثقى ػ ى ذًلػؾى فىقىػٍد ٓٗالى % كهذا يىٍنتويو كمى
رى اٍحتً  ْى :كىضى ى الش ًَفًعيُّ شىٍرطَن ِ  يَطَن كهيكى

  ًديثي : ًبكاًحدو عٍف يىتىقىك ل الحى ًً كًهيى ًليى  ًمفى اَّيميكًر التَ 

ًديثي ميٍساىدان  - ػًحيحَفو كًلػذًلؾى  مفعٍف ييٍركىل الحى ػًديًث سىػاىداف الى ر. كًبذًلؾى يياٍلػًبحي ًلٍهحى ْى طىًريؽو ِ
. ًديثو ًبسىاىدو كىاًحدو هىن حى  بىٍعضي التىكاًئًدو ًمٍثؿي تىٍرً يح  نى

ًديثي ميٍرسىون  - ًؿ. كهػذا ييقىهِّػؿي  مفعٍف ييٍركىل الحى ٍيري شيييكًخ اَّك  ْي ي غى ر شيييك ْى اٍحًتمػًَؿ  مػفتًَبًعيٍّ ِ
ػػًعيؼو ًفػػي الس ػػاىًدو ًَّ  ػػكًد ضى كىل  الا ػػًَدرً  مػػفا ػػ ي كي ي ٍيف اىػػٍد رى ًبيػػرى عٍف يىنيػػكفى نيػػؿ  ًمػػفى الت ػػًَبعىٍيف النى

ػػًديثى  ـٍ ييػػٍذنىٍر ًفػػي نيػػؿٍّ ًمػػفى  نػػفسى تػػًَبًعيٍّ كلىػػيٍ  نػػفالحى و كعٍف يىنيػػكفى الت ػػًَبًعيُّ ال ػػًذم لىػػ ػػحًَبيٍّ الى
ًعيتَن.   الس اىدىٍيًف ضى

كًدً   - هىن كي ي ًً نى حًَبيٍّ عٍك عٍنثىر. كهذا ًلهد اللى ٍعاَ ي اىٍكؿى الى يكىاًفؽى مى ًً.ناعٍف ي حَبى  دى بىٍعًض الال 

هىػػن اٍاًتشػػًَرً  بىػػٍيفى العيهىمػػًَءو كعف  لىػػ ي عاٍلػػون عٍف يىقيػػكؿى بًػػً  عٍنثىػػري عٍهػػًؿ الًعٍهػػـً  - ًً نى  نػػف. كهػػذا ًلهد اللىػػ
 .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الا ًبيِّ 

و بىػٍؿ كلىػٍك عا ػ ي اٍنتىتىػن ًبَلش ػٍرًط اَّك   فى ًؿ لىنػَكبىٍعدى بىيًَف هًذً  اآلراًء فىإف  رىٍعمى اإلمَـً الش ًَفًعيِّ هيكى الػر اً حي
 ذًلؾى نًَفيَنو كاي عٍنهىـي.

 

 

 



 

 
ْٕ 

حاِبيِّ  .7 َسُؿ الص   ُمر 

ػحًَبيُّ  ػًديثي ال ػًذم يىٍرًكيػً  الال  : الحى حًَبيِّ هيػكى ػالا بًػيِّ  نػفميٍرسىؿي الال  ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ـٍ يىتهق ػ ـى ه  سى    ي كلىػ
  ي.نا

دىثىٍت اىٍبؿى ًكالدىتً   ًن حى حًَبيُّ حًَدثى ًغيران ديكفى ًسفِّ الت ٍمًييػًزو عٍك فىقىٍد يىٍرًكم الال  ً و عٍك نَفى ًحياىهَ الى
ػهَو نى ناثىبىتى عا  ي نَفى غًَئبَن  ػٍيئَن  فمى ػٍرهَو كيىنيػكفي اىػٍد سىػًم ى  مػفيىػٍرًكم شى ـٍ يىٍحضي ػٍزكىًة بىػٍدرو كلىػ عٍحػداًث غى

؟ مفذًلؾى  ًً كىايى ـي هًذً   الرِّ ٍن رو فىمَ هيكى حي ْى صو ِ ٍْ  شى

ذا اىظىٍراػػَ  ػػػحًَبيِّ  كا  ًً الال  ػػٍداَهَ اػػػًَدرىةن ً ػػػدانو كاٍحًتمػػػَؿي  نػػػفهياػػػَ إلىػػػن اٍحًتمػػػًَؿ ًركىايىػػ تػػػًَبًعيٍّ لىكى ى
هىػن  نفًركىايىًتً   ر يىًزيػدي نى ْى حًَبيٍّ ِ ػؿى ٗٗالى و كًلػذًلؾى فىػإف  ميٍرسى ـٍ نيػديكؿه ًي نيهُّهيػ ػحَبى ػحًَبيِّ %و كالال  الال 

ٍقبيكؿه ًبو شيركطو   .مى
  



 

 
ٕٓ 

 

 االتصاؿ عدـُ  ثانيا: مف حيثُ 

ـي االتِّالًَؿ إلن عىٍاسَـو ميتىعىدِّدىةو عىهىمُّهَ: يثي نىدى ـي الحديثي ًمف حى  يىٍاقىًس
 

 

 

 الَحِديُث الُمَعم ؽُ  .2

: الحديثي الذم ًديثي الميعىه ؽي هيكى ًذؼى  الحى ًؿ سىاىًدً   مفحي عك 
هىن الت كىاًلي. َُٕ ًه عٍك عٍنثىري نى ٍهقى  حى

كؿه ًمفى اٍَّنهىػنو عٍم كسيمِّيى ميعىه قَن ًَّ  ًً الا بًػيِّ  مػفا  ي مىٍكالي ػً هىػ ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ٍحػذيكؼه ًمػفى ـى ه  سى و كمى
ٍبػًؿ الميعىه ػًؽ ًفػي الس ػٍقًؼ  ػَ ًإٍف عاػو كهػذا يى َُٖاٍَّداىنو فىالػَرى نَلحى و عىم  ػحًَبيِّ نهػن اَّىاىػؿِّ ػكدى الال  ي كي ي

  ي: ال سىاىدى لى ي.نافىييقىَؿي نَفى الس اىدي نيهُّ ي مىٍحذيكفىَن 

                                                           
 .الهن ا نهي  كسهـعكؿ الساد نمَ يقرعو ال مف  هً الابي  َُٕ

 معضوو نمَ سيأتي. يى مِّ سي ربمَ ك  َُٖ

ـُ     عد
 االتصاؿ

 الُمَعم ؽُ 

َسُؿ  الُمر 
 الخفي

 الُمع َضؿُ  الُمَدل ُس 

 الُمن َقِطعُ 
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ٍيػػثي ييٍقػرىعي الس ػػاىدي  ػػط و حى ْى ػػَ تىٍحتىػ ي  ػػًذؼى ماػ ي مى ػػًديًث إذا حي ًً اٍسػـً الحى ٍعًرفىػػ ًمػػف  كاٍاظيػٍر ًإلػػن الش ػٍنًؿ الت ػػًَلٍي ًلمى
 اليىًميًف إلن اليىسىًَر: 

5        5      5        5         5 

 ؿٌ سَ ر  مُ      عٌ طِ قَ ن  مُ        ؿٌ ضَ ع  مُ         ؽٌ م  عَ مُ  
 

 :ؽِ م  عَ المُ  ـُ ك  حُ 

و ًَّا اػػَ ال اىػػٍدًرم  ػػًعيؼه ػػًديثي الميعىه ػػؽي ضى ػػالحى ٍحػػذيكؼي ًمػػفى الس ػػاىًد كمػػَ هيػػكى حَليػػ ي  فمى ٍيػػثي  مػػفهيػػكى المى حى
ٍبطي. ًي كالض   العىدالى

ٍيفو فىقىػػٍد دى  مػػفكييٍسػػتىٍثاىن   ػػًحيحى ػػػًديثَنو ذًلػػؾى الميعىه قػػَتي ال تًػػي ًفػػػي الال  ػػًديثَن حى ػػدِّثيكفى حى رىسىػػهَ الميحى
هيكا بىٍعدى ًدراسىًتهَ إلىن مَ يىًهي:  كتىكىال 

  ًِّحيًح البيًَْرم  الميعىه قَتي ًفي الى

ـى ًنتَبًػً   مفكًهيى لىٍيسىٍت  هىن شىٍرًطً و فىإف  اٍسػ و كلىٍيسىٍت نى ًحيًح البيًَْرمِّ ٍهًب الى  الميٍسػاىدي ال ػًَم ي )الي
 ٍْ ػػػًحيحي المي ػػػري الال  ػػػكًر رىسيػػػكًؿ اً  مػػػفتىالى ػػػعيمي ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى كهػػػًذً  اَّحًَديػػػثي  (كسيػػػاىًاً  كعي ًَمػػػ ً  ـى ه  سى

ًديًث الميٍساىًد. ًن نىمَ سىبىؽى بىيَاي ي ًفي الحى  لىٍيسىٍت ميٍساىدىةنو ًَّا هَ لىٍيسىٍت ميت اًلهى

كاىٍد ذىنىرىهَ البيًَْرمُّ ًفي تىراً ـً 
ػًحيًح ًفػي اٍَّبػكاًب كمي  َُٗ ػهىهَ ًفػي ال ػًَم  الال  قىػدِّمًَتهَو عٍك كىالى

هىػن  ػًديًث نى ًديدان ًلٍهحى ـٍ يىً ٍد سىاىدان  ى رى الس اىدىو فىإٍف لى رىلو ًَّف  البيًَْرم  ال ييًحبُّ عٍف يينىرِّ ٍْ شىػٍرًطً  عمًَنفى عي
ْى  ًحيًح ًفي مىنَفو ِ ًديثى اٍنًتتَءن ًبًذٍنًرً  ًفي الال  ه ؽى الحى  ر.نى

 حديثَ. َُٔحديثَو نههَ متالهً غير  ُُّْكندد المعهقَت في الحيح البَْرم 

ًحيًح البيًَْرمِّ ًاٍسمَف:  دى العيهىمَءي عف  الميعىه قًَت ًفي الى  كاىٍد كى ى

كىلو فَلمىٍحػػػذيكؼي  و رى ػػػرى ؿىو ذىنى و ًمٍثػػػؿي: اػػَػ ػػػٍزـً ًً ال ى ًرمُّ ًباًلػػػيغى ه قىػػػ ي البيْػػَػ حًَديػػػًث نيهِّهػػَػ هػػػًذً  اَّ مػػػفاَّك ؿي: مػػَػ نى
ًعيتَن. ًحيحَن عٍك ضى و كريب مَ يىنيكفي الى ًحيحهو كعم َ المىٍذنيكري ًمفى الس اىًد فىييٍدرىسي  الى

                                                           
 : العاَكيف.الترا ـ َُٗ
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:  مفك   ٍزـً اىٍكؿي البيًَْرمِّ ًً ال ى ًً الميعىه ًؽ ًباًليغى اىَؿى عٍمًثهى ًي  كى ـى يىٍكـى الش ؾِّ  فمى نىم َرو  نفاًلهى َ الى
ػػن عىبىػػَ اٍلقىَ ػػه ـى فىقىػػٍد نىالى سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى ػػ ي التٍِّرًمػػًذمُّ ميت اًلػػون  َُُ ًسػػـً الى رى ى ٍْ ػػًحيحه ع ػػًديثه الى . كهيػػكى حى

ُُُ. 

و فىهػػذا الس ػػاى  ًكمى و ري و ذيًنػػرى : ًايػػؿى و ًمٍثػػؿي ػػٍزـو ًً الت ٍمػػًريًضو عٍم ًبغىٍيػػًر  ى ه قىػػ ي البيْػػًَرمُّ ًباًلػػيغى دي الث ػػًَاي: مػػَ نى
. ييٍدرىسي نيهُّ يو كًفي ً  ًعيؼي ًحيحي كالض   الال 

:  مفك  ًً ذًلؾى اىٍكؿي البيًَْرمِّ ييٍذنىري عٍمًثهى ٍبًد اله ً  ٍبًف الس ًَئبً  نف كى هىٍيػً   :نى ػه ن اله ػ ي نى اىرىعى الا ًبيُّ الى
ػػػن عى  كفى عىٍك ًذٍنػػػري ًنيسى ػػػن كىهىػػػَري ػػػَءى ًذٍنػػػري ميكسى ت ػػػن ًإذىا  ى ػػػٍبًح حى ٍؤًمايػػػكفى ًفػػػي الالُّ ػػػه ـى اٍلمي سى ًه كى ػػػٍعهى تٍػػػ ي سى ذى ْى

فىرىنى ى 
ُُِ. 

ًحيًحً  ميت اًلون  رى ى ي ميٍسًهـه ًفي الى ٍْ ًحيحه ع ًديثي الى  .ُُّكالحى

ٍزـو كى  طىأى اٍبفى حى ْى ـي  ديثى المىعػًَزؼً  مفكًمف هاَ تىٍعهى ظىف  عف  حى
ػًعيؼه  ُُْ ػحيًح البيْػًَرمِّ ضى و ُُٓفػي الى

ػػَرو حيػػث اػػػَؿ البْػػَرم:  ـي ٍبػػػفي نىم  ػػَ اىػػػَؿى ًهشى تًػػػي عىٍاػػكىاـه يىٍسػػػتىًحهُّكفى  مػػفنيػػػكاىف  لىيى .. كى  ُُٕ اٍلًحػػػرى  ُُٔ عيم 
ًريرى  ٍمرى كىاٍلمىعىًَزؼى  ُُٖ كىاٍلحى ْى ـٍ اله  ي .. كىاٍل ـى  ُُٗ فىييبىيِّتيهي يىضى ي اٍلعىهى اىػًَزيرى  َُِ كى ْى دىةن كى ػًريفى ًاػرى ْى يىٍمسىػةي ِ كى

 ًً ًإلىن يىٍكـً اٍلًقيىَمى
ُُِ. 

                                                           
 إذا رعيتـ الهوؿ. الهن ا نهي  كسهــو بَب اكؿ الابي الحيح البَْرمو نتَب الالك  َُُ

و راـ ُُُ  و كاَؿ حسف الحيح.ٖٔٔ  َم  الترمذمو نتَب الالـك

 الحيح البَْرمو نتَب اَّذافو بَب ال م  بيف السكرتيف. ُُِ
 .ْٓٓ الحيح مسهـو نتَب الالوةو راـ ُُّ
 المعَزؼ هي: المكسيقنو كلـ يستثف مف ذلؾ غير الدؼ. ُُْ
المػػػذاهب اَّربعػػػً نهػػػن حرمػػػً المعػػػَزؼو كلػػػـ يْػػػَلؼ فػػػي ذلػػػؾ إال ابػػػف حػػػـز كمػػػف تبعػػػ  مػػػف غيػػػر  كاػػػد اتتقػػػت ُُٓ

المحدثيفو ظاَ ماهـ عف الحديث ضعيؼو كلك ردكا اَّمر إلن المحدثيف التضح اَّمرو فو ْوؼ بيف المحػدثيف فػي 
نتػػَب: عحَديػػث الػػحً الحػػديثو كتك ػػد عحَديػػث عْػػرل الػػحيحًو كمػػف عحسػػف مػػَ نتػػب فػػي حنػػـ عحَديػػث المعػػَزؼ 

 المعَزؼ كالغاَء في الميزاف ليكسؼ  دي .

 عم هي حراـو فيقكلكف: هي حوؿو عك يستحهكاهَ نمهيَ بسمَنهَ. ُُٔ

 .و كلك سمي بغير اسم هك الزاَ ُُٕ

 عم نهن الر َؿ. ُُٖ
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: ك  ميعىقِّبَن نهن ُِِ اَؿى ابفي الال وحً  ٍزـو طىأى في ذلؾاىكًؿ ابًف حى ٍْ ك و: ع  ًمف كي ي

 .(مَن هك شىيةي البيَْرمِّ َّف  ًهشَ)عم ليس ميعه قَنو  .عىحديهَ: عا  ي ال اٍاًقطىَعى في هذا عىاٍلون 

. ًً البيَْرمِّ يًر ً هى ًريًح لىٍتًظً  ًمف غى  الثَاي: عف  هذا الحديثى ًبعىٍيًاً  مىعركؼي االتالًَؿ ًبالى

ً و فَلحػديثي كعاكؿي  ًْ و كالبيَْرمُّ ليسى ميدىلِّسَنو كهك يىركم نػف شىػي ٍزـً ًً ال ى : كلك نَفى ميعىه قَن فىهيكى ًباًلٍيغى
. ك و بو شىؾٍّ  الحيحه ًمف كي ي

 

  ًحيًح ميٍسًهـو  الميعىه قَتي ًفي الى

ـٍ عا هَ دِّثيكفى نيه هَو كتىبىي فى لىهي ًه. كًهيى اىًَدرىةهو كاىٍد دىرىسىهَ الميحى ًحيحى ًه الى ًميعَن ميت اًلهى   ى
 

 َقِطعُ ن  مُ الَحِديُث ال .1

ٍيًر الميت اًلًؿ نيميكمَنو كهيكى امي ييٍطًهؽي الميتىقىدِّميكفى ال ًديًث غى هىن الحى ـٍ الميٍرسىؿي اىٍتسي يو ناقىًط ى غًَلبَن نى دىهي
ٍيرى الميت اًلًؿ ميٍرسىون عٍك  ًديثى غى  قىًطعَن.امي فىييسىمُّكفى الحى

ًؿ تىٍمًييزى ي عم   كفى فىرىعٍكا عف  ًمفى اٍَّفضى ري ِّْ ٍيًرً و فىعىر فيك ي ًبمَ يىًهي: نفَ الميتىأ  غى

ًديثي ال ًه كىاًحػدىةه امي الحى ٍهقىػ ػًذفىٍت حى ػًديثي ال ػًذم حي : الحى ٍكًضػ و كىاًحػدو عٍك  مػفقىًط ي هيػكى سىػًط سىػاىًدً و ًفػي مى كى
 عٍنثىر.

َ إذا نَفى في  ؿي فيً  مى ْي يىٍد ـى نَلمىٍحذيكًؼ.كى ٍبهى ٍبهىـهو ًَّىف  المي  الس اىًد رىاكو مي

ًديًث ال   شىٍرطىٍيف هيمَ: مفقىًطً  امي فو بيد  ًلٍهحى

هنعٍف يىنيكفى المىٍحذيكؼي كىاًحد - ـٍ يىنيػٍف  انو فىهىٍك زادى المىٍحذيكؼي نى هىن الت كىاًلي لى قىًطعػَنو بىػٍؿ امي كىاًحدو نى
ؿي )هيكى  ًديثي الميٍعضى  نىمَ سىيىٍأًتي. (الحى

                                                                                                                                                                      
 عم يههنهـ ليو. ُُٗ

 عم يدؾ ال بؿ كيْسؼ ب . َُِ

 لْمر.الحيح البَْرمو نتَب اَّشربًو بَب مَ  َء فيمف يستحؿ ا ُُِ

 و في الاكع الحَدم نشر: المعضؿ.ٖٔمقدمً ابف الالوح  ُِِ
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سىطً  عفٍ  - و كلىٍك  يىنيكفى المىٍحذيكؼي ًفي كى الس اىًدو فىهىٍك نَفى المىٍحذيكؼي ًفي عٍنهىن الس اىًد فىهيكى الميٍرسىؿي
ًؿ الس اىًد فىهيكى الميعىه ؽي.  نَفى المىٍحذيكؼي ًفي عك 

و امي كييٍمًنفي عٍف يىنيكفى الس اىدي  . مفقىًطعَن ًفي عٍنثىًر امي كييٍمًنفي عٍف يىنيكفى قىًطعَن ًفي مىنَفو كىاًحدو  مىنَفو

ًً ال مفك  :  كاحدو  قىًطً  ًفي مىنَفو امي عٍمًثهى رى ى ي عبيك داكدو اَؿى ٍْ ػد ثىاىَ مَ ع هىػدو حى ٍْ َعي ٍبفي مى د ثىاىَ شي ى حى
اىَ ييكايسي ٍبفي نيبىٍيدو  بىرى ٍْ ٍيـه عى ط َ نفهيشى ْى سىًف عىف  نيمىرى ٍبفى اٍل هىن عيبىيِّ ٍبًف نىٍعبو  بً اٍلحى مى ى الا َسى نى  ى

ـٍ ًإال  ًفػي الاِّاٍلػًؼ اٍلبىػًَاي فىػًإذىا نىَاىػٍت اٍلعىٍشػري اٍَّى  ًن كىالى يىٍقايتي ًبًهػ ـٍ ًنٍشًريفى لىٍيهى هِّي لىهي ػري فىنىَفى ييالى ًْ كىا
ه ن ًفي بىٍيًت ً  ه ؼى فىالى ْى  . ُِّتى

ًى إٍحػػدى  ػػاى ًلػػدى سى سىػػفي البىاٍلػػًرمُّ كي ػػفَلحى و كاٍستيٍشػػًهدى نيمى ًى ثىػػوثو كًنٍشػػًريفو كنيميػػل كًنٍشػػًريفى ػػاى ري ري سى
ًديثي  و فَلحى ًديثى سىًف سىاىتًَف فىقىٍطو فىو ييٍمًنفي عٍف يتحمؿى الحى  قىًط ه.امي الحى

ػػًديًث ال : امي كًمثػػَؿي الحى ػػًديثي التٍِّرًمػػًذمِّ اػػَؿى ٍ ػػرو قىًطػػً  ًفػػي مىنػػَاىٍيًف حى ًهػػيُّ ٍبػػفي حي ػػد ثىاىَ نى ػػد ثىاىَ حى حى
هىٍيمىَفى الر اِّيُّ مى عٍ مى  ًَج بػًف عىٍرطىػَةى  نفري ٍبفي سي ب ػَرً  نػفاٍلحى   ٍبػًد اٍل ى ٍ ػرو  نى  عىًبيػ ً  نػفٍبػًف كىائًػًؿ ٍبػًف حي

ػػه ـى فىػػدىرىعى  ُِْ اىػػَؿى اٍسػػتيٍنًرهىٍت اٍمػػرىعىةه  سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى ٍهػػًد رىسيػػكًؿ اله ػػً  الى هىػػن نى ه ػػً  هىػػَ رىسيػػكؿي النانى
عىؿى لىهىَ مىٍهرنا ـٍ ييٍذنىٍر عىا  ي  ى لى َبىهىَ كى هىن ال ًذم عىالى د  كىعىاىَمى ي نى ه ـى اٍلحى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  . ُِٓ الى

ػػًديثي  ٍ  امي هػػذا الحى ـٍ يىٍسػػمى ػػَجي بػػفي عٍرطػػَةى لىػػ ب ػػًَرو مػػفقىًطػػ ه ًفػػي مىنػػَاىٍيًف: فَلحى   ٍبػػًد ال ى ٍبػػدي ك  نى نى
ب ًَر بٍ  ٍ  اٍل ى ـٍ يىٍسمى ٍ رو لى ٍكًت عىًبيً  ًبأىٍشهيرو  مففي كىاًئًؿ ٍبًف حي ًلدى بىٍعدى مى  . عىًبيً  كىالى عىٍدرىنى ي ييقىَؿي ًإا  ي كي

 

 نقطع:حكـ المُ 

ًديثي ال و لً امي الحى ًعيؼه  الر اًكم المىٍحذيكًؼ. ًنٍهًماَ ًبحَؿً عىدىـً قىًط ي ضى

 

 

                                                           
 .ُِّٗساف عبي داكدو نتَب الالوةو ااكت الكترو راـ  ُِّ

 .تٍ بى الً تي نهن الزاَ كاغٍ  تٍ هى رً نٍ عم عي  ُِْ

 .ُّْٓ  َم  الترمذمو نتَب الحدكدو راـ ُِٓ
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 الَحِديُث الُمع َضؿُ  .3

ًديثي الميعٍ  ًذفىٍت الحى ًديثي ال ًذم حي : الحى ؿي هيكى هىن الت كىاًلي. مفضى ًف فىأٍنثىرى نى ٍهقىتَى  سىاىًدً  حى

ق ؽى شىٍرطَف: ت ن يىتىحى ون حى  فىو ييسىم ن ميٍعضى

ٍهقىتىٍيًف. نفعٍف ال يىًقؿ  نىدىدي المىٍحذيكًفيفى ًفي الس اىًد  -  حى

هىن الت كىاًلي. - ٍذؼي نى  عٍف يىنيكفى الحى

ػػٍذؼي كال يي  ػػًطً و فىػػإٍف نػػَفى الحى سى ًؿ الس ػػاىًد عٍك عٍنػػو ي عٍك كى ػػٍذؼي ًفػػي عك  ًؿ  مػػفٍشػػتىرىطي عٍف يىنيػػكفى الحى عك 
ح  عٍف ييسىم ن ميعىه قَن. ونو كالى ح  عٍف ييسىم ن ميٍعضى ٍهقىتىٍيًف عٍك عٍنثىرى الى  الس اىًد ًلحى

الػهن ا نهيػ  بهغاػي نػف رسػكؿ ا كمف عمثهت  نثير مف البوغػَتو كهػي: عف يقػكؿ الػراكم 
بىهىغىاًػي عىف  نذاو عك بهغاي نف فوف نذاو كاػد اشػتهر مكطػأ مَلػؾ بهػَو كمػف ذلػؾ اػكؿ مَلػؾ:  كسهـ

د ةى  ه ـى كىر ثى اٍل ى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى رىسيكؿى اله ً  الى
ُِٔ. 

 

 حكـ المعضؿ:

و بىٍؿ هيكى عشىدُّ  ًعيؼه ؿي ضى ًديثي الميٍعضى ٍعتَن ًمفى الالحى .امي ضى  قىًطً  في مىٍكًض و كىاًحدو
 

 الَحِديُث الُمَدل ُس  .4

ًديثي ا : الحى ًديثي الميدىل سي هيكى اى ى ًفيً  إيٍ الحى  .اكميًة الر  شى  في عكاكم الر   مَعً سى في  هَـه ل ًذم كى

ػكهً مي  ةه بػَرى نً  فيػ  دليسى الت ػ فَلت ٍدًليسي لىٍيسى نىػًذبَو كالميػدىلِّسي لػيسى نىػذ ابَو كلنػف     رى ثىػنٍ عى  ؿي ًمػتى حٍ و تى ًه مى
ػَنو ك و كًلػذًلؾى نَؿه و كفي هػذا إٍشػمَؿو تً مف احٍ  ػدِّثيكفى الت ػٍدًليسى نيميكمى ـ  الميحى عٍشػهىًر مػَ ًايػؿى ًفيػً  اىػٍكؿي  مػفذى

ك النىًذًب. ْي ًَج: الت ٍدًليسي ع ًى بًف الحى    شيٍعبى

ًتيػػدً  ف  ًمػػفى المي ًن  كىا  ـى  ًبدايػػػ ًى العٍف اىٍعهىػػ كىاًة هيػػيى عف  ًاٍسػػبى ًً كىاًحػػدو  مػػػفعاىػػؿُّ  ميدىلًِّسػػػيفى ًمػػفى الػػػرُّ ًبَلمَئػػػ
ـى الت ٍدًليًسو كهىٍؿ تيٍقبىؿي عحًَديثي  %و كمى ى ذًلؾى فىقىدً ُ ـٍ كاىس ميكهَو كبىي ايكا عٍحنَ دِّثيكفى ًبًركىايًَتًه اٍنتىاىن الميحى

                                                           
 المكطأ لإلمَـ مَلؾو نتَب الترائضو اَّمر الم تم  نهي  .. . ُِٔ
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ـٍ ال؟ ًلنىٍي ال يىٍترينيكا عم   و كمَ ذًلػؾى إال   اٍحًتمَؿو مىٍهمَ اىؿ   الميدىلًِّسيف ع ًو ًن  ديكفى ًدراسى هىػن مػاميحَفىظىػ ـٍ نى هي
ًديًث الا ًبيِّ  ـٍ اي ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى حى زاهي زاًء. نفو فى ى ٍيرى ال ى ْى  اإلٍسوـً كالميٍسًهًميفى 

 

ماِف َرِئيساِف: ِليُس ِقس   والت د 

ِليُس اإل ُلُيما: َتد  نادِ أو   .س 

ـي سىمًَع الر اًكم مً  : إيهَ ـٍ يىٍسمىٍع ي  فمى تىٍدًليسي اإلٍساًَد هيكى   ي.مالىًقيى ي مَ لى

ًً الر اًكم:  اٍحًتمَالتي ًركىايى

َواَيُة  ـُ الَحِديثِ  عفالرِّ  اس 

ًي  رى ي   فمى نى  الر اًكم  ًركايى ًديثَن  كسىًمعى ي  كلىًقيى ي   نَالى  ؿميت الً   ي ما سىًمعىػ ي  حى

ـٍ يىٍسمىٍع ي  =    =      =     =      =        =     =    ميدىل س  ي مالى

ـٍ يىٍسمىٍع ي   =    =        =    =       ميدىل س =    =   =  =   = كلى

ـٍ يىٍهقى ي  =      =     =    =      )ماقط ( ميٍرسىؿه  =    =   =  =    =    = كلى
ًتي    ْى

ـٍ ييعَاًلٍر ي =  =   =    =       ي  هً  ى  قىًط ما =   =    = =       ==    =لى

 

ـي تىٍدًليسي اإلٍساًَد إلىن عٍاسَـو عهىمُّهَ:  كيىٍاقىًس

 

 اإلسناد تدليس

 اإلسقاط القطع العطؼ السكوت االستدراؾ التسوية
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قاطِ  .2 ِليُس اإلس   َتد 

ًي الر اًكم نى  : ًركىايى ـٍ يىٍسمىٍع ي  فمى تىٍدًليسي اإلٍسقًَط هيكى  . ي ما يو ميكًهمَن عا  ي سىًمعى ي مالىًقيى ي مَ لى

 :مففىو بيد  ًلتىٍدًليًس اإلٍسقًَط 

ـٍ يىٍسػمىٍ  ماو سىكىاءن سىًم ى  ي نايىٍرًكم  فمى الميدىلِّسي اىٍد لىًقيى عٍف يىنيكفى  - ـٍ لى رىلو ع ٍْ  ي ماػ ي عحًَديثى عي
 شىٍيئَن.

ًن عٍف تىنيكفى  - ًي اَّداًء ميكًهمى : اًليغى ـٍ يىٍسػمىعٍ  نفو ًمٍثؿي ػَ لىػٍك اػَؿى ًفيمػَ لىػ و عم  ػد ثىًاي ماػ ي فيوفو  ي: حى
 فيوفه فىإا  ي يىنيكفي نًَذبَنو ال ميدىلِّسَن.

كىا ي  ًمثَليػ ي: ـى الت ٍيًمػيِّ  نػػفاٍَّنمىػشي مػػَ رى  يو عف  الا بًػػي  ناػػعبًػػي ذىرٍّ رىًضػيى اي  نػػفعًبيػً   نػػف إٍبػػراًهي
ػػػ ػػػكى   ً ٍيػػػهى نى  ن اي ه  الى ا ػػػَفي فيػػػوفه ًفػػػي الا ػػػًَر يياػػػًَدم: يػػػَ حى )اػػػَؿى  ـى ه  سى ًى: ايٍهػػػتي  (ا ػػػَفي يػػػَ مى . اػػػَؿى عبيػػػك نكااػػػ

ـي بفي  بيرو  مفًلألٍنمىش: سىًمٍعتى هذا  ًني د ثىًاي ًبً  حى : الو حى ؟ اَؿى ـى  .ُِٕ ي ناإٍبراًهي

ـى بفى  بيرو  ًني فىقىٍد عٍسقىطى اٍَّنمىشي هياَ حى
ًديثى  ُِٖ كىل الحى و نفًمفى الس اىًد كرى ـى الت ٍيًميِّ ً  إٍبراًهي ًْ ٍي  شى

ـٍ يىٍسػػػمىٍع ي  ًً ماػػػكلىػػػ كىا ي ًباًلػػػيغى ػػػبىؽى ًفػػػي  (نػػػف) يو كلًنا ػػػ ي رى ٍيػػػرى يو نىمػػػَ سى ًه تىٍحتىًمػػػؿي الس ػػػمَعى كغى كًهػػػيى اًلػػػيغى
ًديًث المي  ـى ًبذًلؾى عا  ي سىًمعى ي عاعفالحى   ي.ماو فىأٍكهى

 

ناِد  ِليِس اإلس  باُب َتد   أس 

 ةي عٍسبَبو عهىمُّهَ:ًلتىٍدًليًس اإلٍساًَد ًبنيؿِّ عىٍاسىًَمً  ًند  

ٍعؼي الش ٍيًةو فىيىٍحًذفي ي الر اًكم ًلنىٍي ال ييقَؿ: إا   يىٍرًكم  - ع . نفضى ًعيؼو  ضى

ً و كهيكى  - ب ًْ ٍي ًً شى ًتوؼي ًفي ًثقى ٍْ .نااال ًديثي ًهو فىيىٍحًذفي ي ًلنىٍي ال ييرىد  الحى  دى ي ًثقى

ب مَ نَفى  - ت ًً طىبىقىًتً و ع مفاًلغىري ًسفِّ الش ٍيًةو فىري كىايى و فىيىٍحًذفي ي اٍسًتٍحيَءن ًمفى الرِّ   ي.ناٍك ديكفى ذًلؾى

ـي الس ًَمً  عا  ي نًَلي الس اىًد. - ث  إيهَ

                                                           
 .َُٓنهـك الحديث لهحَنـ معرفً  ُِٕ

 حنيـ بف  بير : ضعيؼ. ُِٖ
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. - ج تالَري ٍْ  اال

 اٍمًتحَفي الطُّوًب. - ح
 

قاطِ  ِليِس اإلس  ـُ َتد   ُحك 

هىن سىبىًب الت ٍدًليًس: ـي تىٍدًليًس اإلٍسقًَط نى ٍن  يىٍعتىًمدي حي

-  ٍْ راـه.فىإٍف نَفى الهىدىؼي إ ًديًثو فىهذا حى ٍعًؼ الحى تًَء ضى ٍْ و إل ًعيؼو  تَءى ضى

- . ًتالَران عك اٍمًتحَاَن لهطوًب فىهيك ميبَحه ٍْ ٍف نَفى السىبىبي ا  كا 

ك ه. - رو فىهيكى مىٍنري ْى ٍف نَفى ًلسىبىبو ِ  كا 

عيتَن. ًنو كييمًنفي عٍف ينكفى ضى  كًلذلؾ فإف  الميدىلِّسى ييٍمًنفي عٍف ينكفى ًثق
 

ـُ  قاطٍ يِث الُمَدل  الَحدِ ُحك  ِليَس إس   ِس َتد 

ـي الت   ٍن ـي ال ًذم ذىنىٍراَ ي سًَبقَن هيكى حي ٍن كدي هياَ فىهيكى  ٍدًليًس هىؿٍ الحي و عم َ المىٍقالي ك ه عٍك ميبَحه راـه عٍك مىٍنري هيكى حى
ـٍ مىٍرديكدهو ه ٍقبيكؿه ع اى ى ًفيً  الت ٍدًليسي هىٍؿ هيكى مى ًديًث ال ًذم كى ـي الحى ٍن ًن.حي  ذا إذا نَفى الميدىلِّسي ًثقى

ًديًث الميدىل ًس تىٍدًليسى اإلٍسقًَط:   كاىٍد تىعىد دىٍت ِراءي العيهىمًَء ًفي الحى

ًعٍيؼو ًفي الس اىًد.ما - كًد ضى ًَؿ كي ي ـٍ مىف رىد  ي ميٍطهىقَنو اًلٍحًتمى  هي

ًى ال يىٍرًكم ًإال  ماك  - ـٍ مىف اىًبهى ي ميٍطهىقَنو ًَّىف  الثِّقى . نف هي ًحيحو ًو. كهذا غىيري الى  ًثقى

ػر ةن كاًحػدىةنو فيىنيػكفي ماك  - ػًعيتَن كال مى و عٍم لػـ ييٍسػًقٍط ضى ًو هيـ مىف فىر ؽى بيفى مىف ال ييدىلِّسي إال نػف ًثقىػ
ػعتًَء فػو بيػد  ًمػف  و كبيفى مىف ييدىلِّسي نف الثِّقًَت كنف الضي ٍقبيكؿه ًديثي ي مى ًتالًَرو فىحى ٍْ تىٍدًلٍيسي ي لو

 اٍلًرٍيًحً  ًبَلس مًَع.تى 

ػد ثىاَ كمػَ و عٍك حى ػر حى ًبَلس ػمًَعو نىقىٍكًلػً  سىػًمٍعتي ًن كالى ًحيحي عا  ي ال ييٍقبىؿي إال  إذا نَفى الميدىلِّسي ًثقى  كالال 
ػر حى فيػ  الميػدىلِّسي  ػحيحيًفو فًهػي ًممػَ الى ػَؿي عحَديػًث الميدىلًِّسػيفى التػي فػي الال  و كهػذا هػك حى  شَنىؿى ذًلػؾى

ًديثى ي مىٍرديكده. رٍِّح ًبَلس مًَع فىإف  حى ـٍ ييالى  ًبَلس مًَعو عم َ إٍف لى
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ِلي ُس الَقط عِ  .1  َتد 

ًً اَّىداًءو إلٍيهَـً الس مًَع. ٍذؼي اًلٍيغى : حى  كهيكى

: لىػـ عىٍسػمىٍع ي ًماػ ي  و فىًقيؿى ل : سىػًمٍعتى ي ًماػ ؟ فقػَؿى ًى: الزٍُّهًرمُّ ػو كال مً ًمثَلي ي: اىكؿي ابًف نييىٍياى  يو ماػسىػًمعى ي  فمى
ز اًؽ  د ثىًاي نبدي الر   .الزٍُّهًرمِّ  نفمىٍعمىرو  نفحى

ٍيري النىًذبً  ًىو فىَلت ٍدًليسي غى اًلٍدؽي ابًف نيييا َ عىٍسهىٍتاىَ كفي هذا الًمثًَؿ كىٍنيي طيوًب الحديًثو كى  .نىمى
 

ِلي ُس الَعط ؼِ  .3  َتد 

ٍ  ًما ي  ـٍ يىٍسمى ر حى ًبَلس مًَع ما . كهيك: نىٍطؼي شىٍيةو لى  نهن شىيةو الى

و فقػَؿى مادىمَ طىهىبى نا كًمثَلي : اىكؿي هيشىٍيـو  ـٍ هىٍيًه و كميًغٍيػرىةي نػف  ي تىوًمٍيذي ي عٍف ال ييدىلِّسى نى ػٍيفه ػد ثىاَ حيالى : حى
ٍرفػػَن ممػػَ ذىنىػػ ٍ  ًمػػف ميًغيػػرىةى حى ـٍ عىٍسػػمى ٍ ًهػػًسو لىػػ ػػًر المى ًْ ـ  اػػَؿى لهػػـ فػػي ِ و ثيػػ ـى و ًإا مػػَ ايٍهػػإبػػراًهي ػػد ثىًاي ٍرتي : حى تي

و كميغً  ػٍيفه ػػَ لىػـ يىٍعًرفيػػكا ذلػػؾى حيالى ٍسػػميكعو لػيو عىٍم عىا ػػ ي عىٍضػمىرى نىومػػَن مىحػذيكفَن اٍمًتحَاػػَن لهػـو فهم  ٍيػػرىةي غيػري مى
كاًب. بىرىهيـ ًبَلال  ٍْ ًدٍيدان في الت ٍدًليًس عى  َّا  ي نَفى عيٍسهيكبَن  ى

 

ِلي ُس الس ُكوِت  .4 219َتد 
 

و ميكًهمَن عا  ي سىًمعى ي ًما . : فيوفه و ثيـ  يقكؿي و ثيـ  يىٍسنيتى ًً كىايى  كهيك: عٍف يىٍذنيرى الر اكم عىدىاةى الرِّ

د ثىاَو ثيـ   : سيٍتيَفي  نىأىٍف يقكؿى حى د ثىاَ سيٍتيَفي  و فىيىظيفُّ الس ًَم ي يىٍسنيتي ثيـ  يقكؿي : حى  .عا  ي اَؿى
 

ِتد   .5 ِلي ُس االس   رَاؾِ َتد 

و  ػػد ثىاَو كلىًنػػٍف فيػػوفه ػػف ذىنىػػرى لىػػ ي اٍسػػمَنو كهيػػك: عٍف يقػػكؿى الػػر اكم: لىػػٍيسى فيػػوفه حى ػػدِّثيفى مى كلىػػـ عىً ػػٍد ًمػػف الميحى
  ي.ماميكًهمَن عا  ي سىًم ى 

                                                           
 .ِِٕ/ُتدريب الراكم لهسيكطي  ُِٗ
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ػد ثىاَو كلىًنػٍف ن : لىػٍيسى عبػك نيبيػدىةى حى يػثي اػَؿى َ ايًقؿى نف عبًػي ًإٍسػحَؽى الس ػًبٍيًعيِّ حى نػف  فمى بػدي الػر حٍ كهذا مى
ـي عا  ي سىًم ى ًمف نبًد الرحَُّعىًبٍيً   د ثىاَ. فمى و كلىـ يىقيٍؿ: كلنٍف نبدي الرحفمى و فىهيكى ًبهذا ييكًه  حى

ٍنـً تىٍدًلٍيًس اإًلٍسقىًَط. ـي تىٍدًلٍيًس القىٍطً  كالعىٍطًؼ كالسُّنيكًت كاالٍسًتٍدراًؾ نىحي ٍن  كحي

ديًث الميدىل ًس ًبهى  ـي الحى ٍن  . قَطً سٍ اإلً  سى يٍ لً دٍ تى  سً ل  دى المي  ديثً الحى  ـً نٍ حي نى   ً بى رٍ اَّى  ؽً ري الطُّ   ً ذً كحي
 

ِوَيةِ  .6 ِليُس الت س   َتد 

 ًً ٍضػػػ ي ًنبػػػَرى  تىػػػٍدًليسي الت ٍسػػػًكيى ػػػًعيتَن بىػػػٍيفى ًثقىتىػػػٍيف بىٍياىهيمػػػَ ًلقػػػَءهو ككى ػػػٍذؼي الػػػر اًكم ضى : حى ـي هيػػػكى ةو بىٍياىهيمػػػَ تيػػػكًه
 .الس مَعى 

ًً ًمم َ يىًهي: فىو بيد     ًلتىٍدًليًس الت ٍسًكيى

ًعيؼه بىٍيفى ًثقىتىٍيف. -  عٍف يىنيكفى ًفي الس اىًد ضى

ًر. - ْى ديهيمَ ًمفى اآل ب مَ سىًم ى عحى  عٍف يىنيكفى بىٍيفى الثِّقىتىٍيًف ًلقَءهو كري

ػػػؿى ًركىايىػػػ - ػػػًعيؼى ال ػػػًذم بىػػػٍيفى الثِّقىتىػػػٍيًفو كيىٍ عى ػػػدىلِّسي الض  ًً عٍف يىٍحػػػًذؼى المي ًً الث ػػػًَاي  نػػػفًى الثِّقىػػػ الثِّقىػػػ
و ًمٍثؿي  ًو ًو ميكًهمى  .(نف)ًباًليغى

ػػػػًديثى  ـى الس ػػػػًَم ي عف  الحى ػػػػًعيًؼ ال ػػػػًذم ًفػػػػي الس ػػػػاىًدو ًليىتىػػػػكىه  تػػػػَءي الض  ٍْ ًً إ ػػػػبىبي تىػػػػٍدًليًس الت ٍسػػػػًكيى كسى
. ًحيحه  الى

ػػػراـهو ك  ـي هػػػذا الا ػػػٍكًع ًمػػػفى الت ػػػٍدًليًس فىهيػػػكى حى ٍنػػػ ػػػَ حي ػػػًحيحي عف  كعم  ػػػالال  ػػػًرؼى ًبهػػػذا الا ػػػٍكًع ًمػػػفى  فمى ني
 .و كنذلؾ نؿُّ مىف دىل سى إلْتًَء ضعيؼالت ٍدًليًس تىٍسقيطي نىدالىتي ي 

 

 

 

 
                                                           

 .َُٗمعرفً نهـك الحديث لهحَنـ ص  َُّ
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ـُ  ِوَيةٍ َحِديِث الُمَدل  الُحك  ِليَس َتس   ِس َتد 

ًن  ال ييٍقبىػؿي ايؿ:  ًديثيػ ي إال  إذا نػَفى ًثقىػ ػر حى ًبَلس ػمًَع ًفػي نيػؿِّ الس ػاى  حى ًدو ًَّا اػَ ال اىػٍدًرم عٍيػفى ييٍمًنػفي عٍف كالى
ػًديًث الميػدىلًِّس تىػٍدًليسى إ ػوًؼ حى ًْ ػًعيتَنو ًب و فىػإف  اٍحًتمػَؿى إٍسػقَطً يىٍحًذؼى ًمفى الس اىًد راًكيػَن ضى راكو ال  ٍسػقَطو

ًي الس اىًد فىو اٍحًتمَؿى ًفي فمى يىنيكفي إال  بىٍياى ي كبىٍيفى  .لىًقيى يو عم َ بىًقي  ًعيؼو  ً  إًلٍسقًَط ضى

و فىييرىدُّ حديثي  نهُّ . تىٍدًليسى  ميدىلِّسى الكالرا حي عف  ًً ضعيؼه  الت ٍسكي
 

ِليُس الش ُيوخِ   ثاِنيِيما: َتد 

وًؼ المىٍشهيكًر بً  ًْ هىن  : اإلٍتيَفي ًبٍَسـً الش ٍيًة عٍك نيٍايىًتً  عٍك لىقىًبً  عٍك ًاٍسبىًتً  نى  ً .تىٍدًليسي الشُّييكًخ هيكى

ػػٍيًف بػػًف التىٍضػػًؿ القىط ػػَفي كًمثَليػػ سى ػػدي بػػفي الحي م  ػػر ةن: ابػػفى  ي: ميحى و فىقىػػٍد دىل سىػػ ي بىٍعػػضي طيو بًػػً  فىسىػػم َ ي مى
سىٍيًف. م دى بفى الحي  التىٍضًؿو كمىر ةن: ميحى

 

ِليِس الش ُيوخِ    أى داُؼ َتد 

 :ًلتىٍدًليًس الشُّييكًخ عٍهداؼه ميتىعىدِّدىةه عهىمُّهَ

: إا  ي يىٍرًكم  - ع ٍعؼي الش ٍيًةو فىييدىلِّسي ي الر اًكم ًلنىٍي ال ييقَؿى . نفضى ًعيؼو  ضى

ب مَ نَفى  - ب ًً  مفاًلغىري ًسفِّ الش ٍيًةو فىري كىايى و فىيىٍحًذفي ي اٍسًتٍحيَءن ًمفى الرِّ   ي.ناطىبىقىًتً و عٍك ديكفى ذًلؾى

ـي الس ًَمً  عا ػ ي نىًثيػري الشُّػييكًخو ًَّ  - ت هىػن نىثٍػرىًة إيهَ ًً نى و ًلهد اللىػ ا ػ ي ييسىػمِّي الش ػٍيةى الكىاًحػدى ًبًعػد ًة عٍسػمَءو
. ًً الًعٍهـً ٍرًكي ًَت كسىعى  المى

. - ث ـٍ  اٍمًتحَفي ذىنًَء الطُّو ًب كًفٍطاىًتًه

 

ِليِس الش ُيوِخ  ـُ َتد   ُحك 

راـه. - ًعيؼو حى تًَء راكو ضى ٍْ  ال شىؾ  عف  الت ٍدًليسى إًل
ك هو ًلمػَ ًفيػً  عم َ ال - ٍنػري تىٍعًسػيًر اٍَّمػًر  مػفت ػٍدًليسي ًلاًلػغىًر الش ػٍيًة عٍك إًليهػَـً نىثٍػرىًة الشُّػييكًخ فىإا ػ ي مى

دًِّثيفى ًلنىٍي ال يىٍعًرفيكا  هىن الميحى ًديثي ي. فمى نى ـٍ ييٍعرىٍؼ فىضَعى حى ب مَ لى و كري  هيكى
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ـٍ بىٍعدى ذًلؾى كعم َ اًلٍمًتحًَف الطُّو ًب فىهيكى  ًَئزه ًَّ  - كدي. فمى ف  اٍَّستَذى ييبىيِّفي لىهي  هيكى الش ٍيةي المىٍقالي
 

ِليَس الش ُيوخِ  ـُ الَحِديِث الُمَدل ِس َتد   ُحك 

ْى ي فىهى ي حَلىتَف: ٍي  إذا دىل سى الر اًكم شى

ٍبًطو  - ًً كالض  كطي العىدالى هىٍيً  شيري و فىتيطىب ؽي نى ٍف إم َ عٍف ييٍعرىؼى الش ٍيةي ًديثيػ يو كا  ًن ايبًػؿى حى فىإٍف نػَفى ًثقىػ
ًديثي ي مىٍرديكده. ًعيتَن فىحى  نَفى ضى

م َ عٍف ال - و فى كا  ًديثي مىٍرديكدان. ييٍعرىؼى الش ٍيةي  يىنيكفي الحى

 

 :َصاِدُرهُ مَ 

ػػًف مػػَ نيتًػػبى ًفيػػ ًنو كًمػػف عىٍحسى ػػ َال  ْى ػػدِّثكفى ًلهت ػػٍدًليًس كالميدىلًِّسػػيفى نيتيبػػَن  دى الميحى تىٍعًريػػؼي عىٍهػػًؿ )ً  ًنتػػَب عىٍفػػرى
كًفيفى ًبَلت ٍدًليسً  مى ى فيً  عسمَءى  (الت ٍقًدٍيًس ًبمىراًتًب المىكالي و كاد  ى رى  ميدىلِّسَن. ُِٓالبًف حى ى

 

َسُؿ الَخِفي   .5  الُمر 

ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  الر اًكم نى  : الحى ًتيُّ هيكى ْى ـٍ يىٍهقى ي. فمى الميٍرسىؿي ال رى ي كلى  نَالى

ًً اىػػٍكعه ًمػػفى الكهػػذ ًقيقىػػ ٍعاػػَ ي امي ا ًفػػي الحى ًتػػيُّ امي ال)قىًطػػً و كمى ْى ٍعاػػن كىاًحػػدو  (قىًطػػ ي ال دى الميتىقىػػدًِّميفو ناػػفىهيمػػَ ًبمى
ًى الر اًكم نى  ًتٌيَنو عم َ إذا نَفى الػر اًكم يىػٍرًكم  فمى نىمَ سىبىؽىو كًَّف  ًركىايى ْى ًهو نَفى االٍاًقطَعي  هى رى ي ميٍحتىمى نَالى

دً  . فمى يثَن نى حى ـٍ ييعَاًلٍر ي فىهيكى اٍاًقطَعه كىاًضحه  لى

   ٍ ـٍ يىٍسػػمى ـٍ يىٍهػػؽى فيواػَنو عٍك لىػ ـي الس ػمًَع ًبتىاٍلػًريًح الػػر اًكم اىٍتًسػً  عا ػ ي لىػ ػػدى ـي اٍلًهقػًَء عٍك نى ػدى كييٍعػرىؼي نى
ـى ذًلؾى ما ًه ب مَ ني كىاًة. مف يو كري  تىكىاًريًة الرُّ

كده نىمَ ًفي الت ٍدًليًس. كلىٍيسى ًفي الميٍرسىؿً   ًتيِّ إيهَـه مىٍقالي ْى  ال
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ًتيِّ اىٍكؿي التٍِّرًمػًذمِّ  كًمثَؿي الميٍرسىؿً  ْى ػٍيـه : ال ػد ثىاىَ هيشى ًكمُّ اىػَؿى حى ٍبػًد اله ػً  اٍلهىػرى ـي ٍبػفي نى ػد ثىاىَ ًإٍبػرىاًهي حى
ػػد ثىاىَ  بىٍيػػدو اىػػَؿى حى ػػرى  نػػف اىػػًَف و  نػػفييػػكايسي ٍبػػفي ني ٍطػػؿي  نػػفاٍبػػًف نيمى ػػه ـى اىػػَؿى مى سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى الا بًػػيِّ الى
ـه   .ُُّ اٍلغىًايِّ ظيٍه

  ٍ ـٍ يىٍسمى رى اًَفعَن كلى ًحيحي عف  ييكايسى نَالى   ي.ماكالال 
ػًديثه  ًً حى ًقيقىػ و ًَّا ػ ي فػًي الحى ًعيؼه ًديثه ضى ًتيِّ عا  ي حى ْى ًؿ ال ـي الميٍرسى ٍن ػًعيؼه امي قىًطػ هو كالامي كحي نىمػَ  قىًطػ ي ضى

 سىبىؽى.
  

                                                           
 .َُّٗ َم  الترمذمو نتَب البيكعو راـ  ُُّ
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واةِ  مفثاِلثًا:   َحي ُث َعَدُد الر 

دِّثيكفى ًبسىاىًد ا ػًديًث اٍنتىاىن الميحى ٍيػثي اتِّالػَلي ي  مػفٍلحى ػًديًث ًفػي  حى كىاًة الحى َن ًبعىػدىًد ري نىمػَ رىعٍياػَو كاٍنتىاىػكا عٍيضػ
ًو  ٍهقى ثيكفى  مفنيؿِّ حى ـٍ يىٍبحى ٍهقًَتً و كًلذًلؾى رىعٍياَهي كىاًة ال ػًذيفى  عسًَايدً  نفحى ػدىدي الػرُّ ـٍ نى ًديًث نيهِّهَ ًليىٍعًرفيػكا نىػ الحى

تي ي. ًديًث زادىٍت ايك  كىاًة الحى ٍعهيكـً عا  ي نيه مَ زادى نىدىدي ري و فىإف  ًمفى المى ًو ٍهقى ٍك ي ًفي نيؿِّ حى كى  رى
ػػػ  مػػػػً  ًركىايػػػًَت الحػػػػديًث نهِّهػػػَ ميتيكاىػػػػَن كعىسى ًي فػػػو بيػػػػد  ًإذىٍف عىٍكالن مػػػف  ى ًهي ػػػػ ػػػػم ن هػػػذ  العىمى ًَاٍيدىو كتيسى

ػرىل  (االٍنًتبىَرى ) ٍْ ػديكا هػذ  الركايػًَت اَّي ـٍ الو كاػد كى ى ػرىل عى ٍْ وًلهَ يىتىبىي في هىٍؿ ًلهحػديًث ًركايػَته عي ًْ كًمف 
ٍعاىن ذلؾ؟ ٍيًف هيمَ: الميتَبىعىَتي كالش كاًهدي فىمَ مى  نهن ًاٍسمى

 

 الُمتاَبَعاُت:
ًي هي: مي  رى في الحديًث الميتَبىعى ْى ًي الر اكم راًكيَن ِ نى حًَبيِّ اىٍتًس ً شَرى  .نف الال 

رى في ال ْى ً  عك حديًث اىٍتًسً و فىيىٍرًكيى عٍم عٍف ييشًَرؾى الر اكم راًكيَن ِ ًْ ٍي فىٍكاى يو كلػك لػـ يٍشػتىًرنىَ  فمى ً  نف شى
ٍرًكي َ ًبَلهٍتظً  ٍتفي مى حًَبي فىقىٍطو سىكاءن نَفى المى ٍعاىن. إال في الال   عك ًبَلمى

ٍيًف: ًي إلن ًاٍسمى ـي الميتَبىعى  كتاقىًس
ًي  - نى ًيو كهي: عٍف تنكفى الميشَرى م  ًي التَ  ًْ ً الميتَبىعى ٍي ًر الس اىًد. نف شى ًْ  إلن ِ

ًي  - نى ًي القَاًلرىةيو كهي: عٍف تنكفى الميشَرى ًْ ً  فمى نى الميتَبىعى ٍي ًر الس اىًد. فىٍكؽى شى ًْ  إلن ِ

 

 الش واِىُد:
رى في الحديًث ال ْى ًي الر اكم رىاًكيَن ِ نى رى  نفش ًَهدي هك: ميشَرى ْى حًَبيٍّ ِ  .الى

ٍعاىن.  سكاءن نَفى الحديثي بَلهٍتًظ عك ًبَلمى
ًً في الهتػًظو كا   كا الميتًَب ى ًبَلميكافىقى الُّ ْى ٍمهيكًرو كاد فىر ؽى اىٍكـه بيفى الميتًَبً  كالش ًَهًد فى ٍف كهذا هيك رىٍعمي ال ي

حًَبيِّ اىٍتًسً .نَفى  ٍف نَفى نف الال  ٍعاىنو كا  ًً في المى كا الش ًَهدى بَلميكافىقى الُّ و كْى رى ْى حًَبيٍّ ِ  نف الى
ٍمهيكًر في تىٍعًريًؼ الميتَبىعىًَت كالش كاًهًد.  كسىاىٍعتىًمدي رىٍعمى ال ي
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 ِمثَاُلُيَما:
رى  ًي كالقىَاًلػ ذىنىرى ابفي حى ى ػ م  ًي التَ  كا ي الش ػًَفًعيُّ نػف ًمثَالن فيػ  الميتَبىعىػ ًَلػؾو رىةي كالش ػًَهدي كهيػك: مػَ رى  نػف مى

ٍبًد اله ً  ٍبًف ًدياىَرو  ػرى رىًضػيى اله ػ ي  نفنى ٍبًد اله ً  ٍبًف نيمى ػه ـى نانى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ػَ عىف  رىسيػكؿى اله ػً  الى هيمى
كفى  هىيٍ .. اىَؿى الش ٍهري ًتٍس ه كىًنٍشري ـ  نى ًثيفى فىًإٍف غي ـٍ فىأىٍنًمهيكا اٍلًعد ةى ثىوى  .ني

ٍك ي ناػػ  بهػػذا   كى و َّىف  عىاٍلػػحَبى مَلػػؾو رى ًَلػػؾو ظىػػف  اىػػٍكـه عف  الش ػػًَفًعي  تىتىػػر دى ًبهػػذا الحػػديًث نػػف مى
كا لى ي )اإلٍساًَد ًبهىٍتظ  ـ  نهىٍينيـ فىٍَاًدري  . (فىًإٍف غي

ًن ن  ًن تَم  : حػدثاَ نبػدي اً بػفي لىًنف  ًلهش ًَفًعيِّ ميتَبىعى ًى حػدثاَ مَلػؾه اد البيًَْرمِّ حيػثي اػَؿى مىٍسػهىمى
ًثيفى ).. بَلس اىًد اىٍتًسً و كًفيً   ـٍ فىأىٍنًمهيكا اٍلًعد ةى ثىوى هىٍيني ـ  نى  .ُِّ (فىًإٍف غي

م ػ ػًحٍيًحً  مػف طىًرٍيػًؽ نَاًلػـً بػًف ميحى ًى فػي الى ػ ٍيمى زى ْي كاهػَ ابػفي  ًه اَاًلػرىةه رى دو نػف عىًبيػ  كلى  ميتَبىعى
دًِّ   ٍيدو نف  ى م ًد بًف زى  .(فىنىمِّهيكا ثوثيفى )ًبهىٍتظ  اً بًف نيمىرى  نبدً ميحى

 : ػد ثىاىَ سيػٍتيىَفي كل  شىًَهده نادى الا سًَئيِّ اَؿى ٍبػًد اله ػً  ٍبػًف يىًزيػدى اىػَؿى حى م دي ٍبػفي نى اىَ ميحى بىرى ٍْ ٍمػًرك ٍبػًف  نػفعى نى
ػػًد ٍبػػ نػػفًدياىػػَرو  م  اىػػٍيفو ميحى ب ػػَسو  نػػفًف حي ً ٍبػػتي مً  اٍبػػًف نى ػػاىػػَؿى نى اىػػٍد اىػػَؿى رىسيػػكؿي اله ػػً   فمى ـي الش ػػٍهرى كى يىتىقىػػد 

كا  ذىا رىعىٍيتيميػك ي فىػأىٍفًطري ػكميكا كىاً  ؿى فىالي ػه ـى ًإذىا رىعىٍيػتيـٍ اٍلًهػوى سى هىٍيػً  كى ه ن اله ػ ي نى ـٍ فىػأىٍنًمهيكا اٍلًعػد ةى الى هىػٍيني ـ  نى ػ  فىػًإٍف غي
ًثيفى   .ُّّ ثىوى

ػػًديثى  ػػدِّثيكفى اٍلحى ـى الميحى تىػػكاًترو  مػػفكاىػػٍد اىس ػػ ػػًديثي المي ػػٍيف هيمػػَ: اٍلحى ًئيسى ٍيف رى كىاتًػػً  إلىػػن ًاٍسػػمى ػػدىدي ري ٍيػػثي نى حى
ًديثي اآلحَديو كالهىدىؼي  ديهيمَ اىٍطًعيُّ  مفكاٍلحى ًديًث: عحى ٍيف ًمفى الحى الثُّبيكًتو هذا الت ٍقًسيـً الت ٍتًريؽي بىٍيفى اىٍكنى

ًاي ظىاِّيُّ الثُّبيكًتو كًلنيؿٍّ  . ماكالثَ  ٍنمي ي الَْصُّ  هيمَ حي
ػًديثو  و فىمَ هيػكى مىٍعاىػن نيػؿِّ حى و كالمىٍشهيكري و كالعىًزيزي : الغىًريبي ثيـ  اىس ميكا اآلحَدى إلىن ثىوثىًً عٍاسَـو ًهيى

ًتً ؟ كمَ هي  مف ًي ايك  ٍنـي العىمىًؿ ًبً ؟.هًذً  اَّحًَديًث؟ كمَ ًهيى دىرى ى  كى حي

                                                           
و بَب إذا رعيتـ الهوؿو راـ  ُِّ  .َُٕٗالحيح البَْرمو نتَب الالـك

 .ُِِٓالم تبن لهاسَئيو نتَب الاليَـو راـ  ُّّ
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ـً  ت ػػن اىٍ ػػًزـى ًبعىػػدى ت ػػن يىنيػػكفى اىٍطًعػػي  الثُّبيػػكًت؟ عٍم حى ػػًديًث حى فُّريهػػَ ًفػػي الحى كطي ال تًػػي يىً ػػبي تىكى  مػػَ ًهػػيى الشُّػػري
طىأ عٍك النىًذب. ْى ديكًث تىٍغًييرو ًفيً و سىكىاءن نَفى ذًلؾى ًبسىبىًب ال  حي

دِّثيكفى  لىقىدٍ  ًديًث الميتىكاًتًر. مفهذا السُّؤاًؿ  نفع َبى الميحى ـٍ ًلٍهحى وًؿ تىٍعًريًتًه ًْ 
 

 َتع ِريُفوُ 
هىػن النىػًذًب نػَدىةنو إلىػن ِ ـٍ نى و يىٍستىًحيؿي اتِّتَايهي كىا ي نىدىده نىًبيره ًديثي ال ًذم رى : الحى ًديثي الميتىكاًتري هيكى ػًر الحى ًْ

.الس اىًدو كميٍستىاىديهي   ـٍ الًحسُّ
ًديًث ًليىنيكفى اىٍطًعي  الثُّبيكًت مَ يىًهي:   فىييٍشتىرىطي ًلتىكىاتيًر الحى

  ـى نىدى   ي عٍف يىٍرًكيى ػدى و كهػذا يىٍضػمىفي نى هىػن  ده نىًبيػره ًنو كهياػَ يىٍابىًغػي الت ٍرًنيػزي نى ػٍدفى طىػأ الي ْى ـٍ ًفػي ال ايػكًنًه كي
كىاًة.  نىدىًد الرُّ

َن كبىيػػَفي ذًلػػؾى عا اػػَ لىػػٍك  اىمػػ دىةو رى هىػػن نيػػؿِّ كىاًحػػ تىٍباػػَ نى و كنى ًو تىمًَثهىػػ رىًة عٍكراؽو مي ـ   َُ-ُ مػػفً ٍئاػػَ ًبعىشىػػ ثيػػ
ًن  اى رى رىٍ اَ كى ٍْ يِّدانو كع هىٍطاَهَ  ى ـي ماْى اىػ ًً رى اىػ رى هىػن هػًذً  الكى َن نى ٍنتيكبػ هػَو فىمػَ هيػكى اٍحًتمػَؿي عٍف يىنيػكفى مى

َ اٍحًتمػػَؿي َُ/ُ؟ االٍحًتمػػَؿي هيػػكى ُ ػػ ـى و عم  اىػػ ـى  ُعٍف تىنيػػكفى اَّيكلىػػن رى اىػػ ًي رى ًايىػػ ًن  ِكالثَ  ٍدفى ػػ مػػ   – الي
:  -اإلنَدة  ًن و كاٍحًتمََُ/ُ=َُ/ُ×َُ/ُفىهيكى ت بى ًو ميرى كًج ثىوثى ري ْي ًً  َؿي  ٍدفى م  اإلنَدة  – ًبَلالُّ

ػػػػ ى  َََُ/ُهيػػػػكى ف - ًً مى ٍدفى ػػػػ ًن ًبَلالُّ ت بىػػػػ كً هػػػػَ نيهِّهػػػػَ ميرى ري ْي َ اٍحًتمػػػػَؿي  ػػػػ ذاو كعم  ػػػػ ًة فىهيػػػػكى  كهنى اإلنػػػػَدى
ٍستىًحيؿه نَدىةن  ََََََََََُ/ُ . كهذا اٍحًتمَؿه مي

ُّْ. 

                                                           
 َ بَلؾ بَلذيف يقكلكف إف النكف نه  ْهؽ الدفً!!!.فم ُّْ
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طىػأ ْى ؿي ًفػي  ػًديًث عٍيضػَنو فىإا ػ ي يىٍسػتىًحيؿي نػَدىةن عٍف يىقىػ ى الػر اًكم اَّك  ًً الحى ـ   كهنىذا ًفي ًركايىػ و ثيػ ميعىػي فو
طىػػأً  يىقىػػ ى  ْى ـ  يىقىػػ ى  الث ػػًَاي ًفػػي ال ًنو ثيػػ ػػٍدفى ًنو هػػػذا  اىٍتًسػػً  الي ػػٍدفى طىػػأ اىٍتًسػػً  الي ْى ـٍ نيثيػػره ًفػػي ال كىاتًػػً  كهيػػ نيػػؿُّ ري

 ميٍستىًحيؿه نَدىةن.
كىاًةو ال سىػٍبًعيفى كال عٍربىًعػيفى كال نىشىػرىةنو بىػٍؿ ييٍمًنػفي عفٍ  ػدىده ميعىػي فه ًمػفى الػرُّ ًحيحي عا  ي ال ييٍشتىرىطي نى  كالال 

تىػػكاًتران ًبأاىػػؿ   ػػًديثي مي كًج نىشىػػ مػػفيىنيػػكفى الحى ػػري ْي ػػٍداَ عف  اٍحًتمػػَؿى  ٍعاػػَ إلىػػن ًمثًَلاػػَ الس ػػًَبًؽ لىكى ى رىةوو كلىػػٍك رى ى
ًن  ت بىػ ًً عٍكراؽو ميرى ٍمسىػ ًً عٍلػؼو  مػفهيػكى كاًحػده  - مػ  اإلنػَدةً  – ْى و كهػذا ًمػفى الميٍسػتىًحيًؿ َََََُ/ُمَئػ
كًطو كهي: مفنَدىةن. لًنٍف ال بيد   ًً الشُّري قًُّؽ بىًقي   تىحى

  ـٍ ًفػي النىػًذًبو كهياػَ يىٍابىًغػي الت ٍرًنيػزي يىٍستى ايكًنًه ـى كي هىن النىًذًب نَدىةنو كهذا يىٍضمىفي نىدى ـٍ نى ًحيؿي اتِّتَايهي
كىاًة. هىن اًلتًَت الرُّ  نى

كىا ػػٍداَ ري و فىػػإٍف كى ى ًو نى ًو ميٍشػػتىرى ػػًذًب ال بيػػد  عٍف يىنيػػكفى ًلمىاٍلػػهىحى هىػػن النى ػػًديًث كبىيػػَفي ذًلػػؾى عف  االتِّتػػَؽى نى ةى الحى
ـي ًبأا ػػ ي ًمػػفى الميٍسػػتىًحيًؿ عٍف يى  ػػذاًهًب كاآلرىاًءو فىػػإف  العىٍقػػؿى يىٍحنيػػ ًتًهـو ميتىعىػػدًِّدم البيٍهػػداًف كالمى هىػػن نىثٍػػرى ت ًتقيػػكا نى

. ًديثو ميعىي فو هىن نىًذًب حى  نى
ًً كالض   ًه ًفي نيؿِّ راكو نَلعىدالى كطه ميعىي اى طىأ  ًطو ًَّف  اٍشًتراطى اٍسًتحَلىًً بٍ كًلذًلؾى ال تيٍشتىرىطي شيري ْى ايكًع ال كي

 هَ.ناعٍك النىًذًب ًمفى المىٍ ميكًع عٍغاىن 
  طىػػأي ْى ب مػػَ  ػػَءى ال ًو كىاًحػػدىةو فىري ٍهقىػػ ٍهقػػًَت الس ػػاىًدو ًَّا ػػ ي إٍف فيًقػػدى ذًلػػؾى ًفػػي حى ف رى ذًلػػؾى ًفػػي نيػػؿِّ حى عٍك عٍف يىتىػػكى

ـٍ سىيىٍركيكفى مػَ ال ػًذم دىهناهَو كال تىٍاتى ي ماالنىًذبي  و ًَّا هي ـٍ ًً ال ًتي بىٍعدىهَ عٍك اًلتَتيهي ٍهقى كىاًة الحى َ نىٍثرىةي ري
. فمى سىًمعيك ي مً  ـٍ  اىٍبهىهي

  ػٍيئَن مىٍحسيكسػػَنو كىاةي شى طىػأو فىيىً ػبي عٍف يىػٍرًكم الػرُّ ْى ػػدىـً ال ػمًَف نى و كهػذا ًلضى ـٍ الًحػس  عٍف يىنيػكفى ميٍسػتىاىديهي
طىأ ًفي اٍَّمًر المىٍحسيكًس عٍم مَ سىًمعي  ْى ايكًع ال ًً كي  نىدىدو نىًبيرو نَدىةن. مفك ي عٍك شَهىديك يو الٍسًتحَلى

ػكده ك  طىأ مىوًييف الا ًَس ًفيهػَ عٍمػره مىٍك ي ْى تىهىؼي فيهَ فىإف  اٍحًتمَؿى  ٍْ ًي المي و اٍ مي كعم َ القىضَيَ العىٍقًهي  تىًشػره
هىػ –فىنيؿُّ ًديفو ًمفى اٍَّديػًَف  ًتهػَ نى ػدىده نىًبيػره ًمػفى الا ػًَسو كال شىػؾ  عف  ًدياػَن كىاًحػدان  -ن نىٍثرى هػَ مايىٍتبىعيػ ي نى

طىأ. ْى هىن  و كعف  ِالؼى المىوًييف ًمفى الا ًَس نى ًحيحي  هيكى الال 
 

ـُ الُمَتواِترِ   أق سا
ٍيف: ًديثي الميتىكاًتري إلىن ًاٍسمى ـي الحى  يىٍاقىًس
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.الميتىكاًتري الهىٍتًظيُّ  .ُ هىن لىٍتظو ميعىي فو كىاتي ي نى  و كهيكى عٍف يىت ًتؽى ري

ػػًديثي  كًمثَليػػ ي  ػػ)حى ٍقعىػػدى ي  فٍ مى ػػدنا فىٍهيىتىبىػػك ٍع مى هىػػي  ميتىعىمِّ كىا ي عٍنثىػػري ُّٓ (الا ػػَرً  فًمػػنىػػذىبى نى ػػٍبًعيفى  مػػف. فىقىػػٍد رى سى
حًَبٌيَن.  الى

ًه   ًاٍسًبيَنو فىًهيى نىشىراتي اَّحًَديًث فىقىٍط. كاَّحًَديثي الميتىكاًترىةي تىكىاتيران لىٍتًظيَن اىًهيهى
 

ٍعاىن ديكفى الهىٍتًظ. .ِ هىن المى كىاتي ي نى و كهيكى عٍف يىت ًتؽى ري ٍعاىًكمُّ  الميتىكاًتري المى

حًَبٌيَن  كىاًلي عٍربىًعيفى الى كىاهَ حى  هَ:ماو ُّٔ كًمثَلي ي عحًَديثي نىذاًب القىٍبًر كاىًعيًمً و فىقىٍد رى
ب ػَ نف - : ناػسو رىًضػيى اي اٍبًف نى ػه ـى  ي اػَؿى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ػر  الا بًػيُّ الى ػَ مى ٍيًف فىقىػَؿى ًإا هيمى ًبقىٍبػرى

َ ييعىذ بىًَف ًفي نىًبيرو  لىييعىذ بىَفً  مى  .ُّٕ...  كى

ًى رىًضيى اي  نف - ػه ـى نىػَفى يىػهَ نانًَئشى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ًة عىف  رىسيػكؿى اله ػً  الى ػوى ٍدنيك ًفػي الال 
 .ُّٖ...  نىذىاًب اٍلقىٍبرً  مفاله هيـ  ًإاِّي عىنيكذي ًبؾى 

ػه ـى اىػَؿى لىػٍكالى عىٍف الى تىػدىافىايكا  ي ناػعاىًس ٍبًف مًَلؾو رىًضػيى اي  نف - سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى عىف  الا بًػي  الى
ـٍ   . ُّٗقىٍبرً نىذىاًب الٍ  مفلىدىنىٍكتي اله  ى عىٍف ييٍسًمعىني

ه ـى اىَؿى ييثىبِّتي اله  ي ال ػًذيفى  نف ي ناالبىراًء بًف نًَزبو رىًضيى اي  نف - سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى الا ًبيِّ الى
لىٍت ًفي  ًبًت اىَؿى اىزى ايكا ًبٍَلقىٍكًؿ الثَ   .َُْ نىذىاًب اٍلقىٍبرً ِمى

ًثيػػره لىٍيسىػػٍت ًبهىٍتػػ ٍيريهػػَ نى ػػكدي فىهػػًذً  اَّحًَديػػثي كغى نَن هيػػكى كي ي ٍعاىػػن ميٍشػػتىرى ًميعػػَن مى ػػدي بىٍياىهػػَ  ى و لًنػػٍف ييك ى ظو كىاًحػػدو
ٍعاىًكيَن.  نىذاًب القىٍبًرو فىيىنيكفي نىذابي القىٍبًر ميتىكاًترىان تىكىاتيرىان مى

ِي مً كاَّحًَديثي الميتىكاًترىةي ًبَلمىٍعان عٍنثىري ًمػفى الميتىػكاًترىًة بًػَ  اَّحًَديػًثو كلًنػف   ئػَتً ٍلهىٍتًظو فىًهػيى تىٍبهيػ
 ًً ٍيً  ال يىنَدي يىتىعىد ل الكىاًحدى ًبَلمَئى ًً. مف% ُالميتىكاًترى ًبًقٍسمى ًً الش ًريتى  مىٍ ميكًع اَّحًَديًث الا بىًكي 

                                                           
 .َُُالحيح البَْرمو نتَب العهـو راـ  ُّٓ

 ااظر نتَب إثبَت نذاب القبر لهبيهقيو تحقيؽ د. شرؼ القضَةو دار التراَفو نمَفو اَّردف. ُّٔ
 .ُِٖالحيح البَْرمو نتَب الكضكءو راـ  ُّٕ
 .ّّٖالحيح البَْرمو نتَب اَّذافو راـ  ُّٖ

 .ِٖٖٔ ـو نتَب ال اًوبَب نرض مقعد الميتو راـالحيح مسه ُّٗ
 .ُِٕٖالحيح مسهـو المنَف السَبؽو راـ  َُْ
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ُموُ   ُحك 
ػػػؿي ًبمػػػَ ًفيػػػً و كيىٍنتيػػػ و كيىً ػػػبي االٍنًتقػػػَدي كالعىمى ٍقبيػػػكؿه تىػػػكاًترى مى ػػػًديثى المي ػػػؾ  عف  الحى ًنػػػري يو إذا ات تىػػػؽى اٍ مي ري ال شى

ـيو كالس بىبي ًفي تىٍنًتيًر  ٍعاىن كهيك يىٍعهى هىن تىكىاتيًرً  ًبَلهىٍتًظ عٍك المى دِّثيكفى نى ػدي عٍداىػن شىػؾٍّ امي الميحى ًنًرً  عا  ي ال ييك ى
ػػالا بًػػيِّ  نػػفًفػػي ثيبيكتًػػً   ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػًنري لىػػ ي ييعىػػدُّ نى اٍ مي و فىػػَلـى ه  سى ػػًمعى ي ًمػػفى الا بًػػيِّ  فمى ػػسى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى

 .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ميبَشىرىةن فىأٍانىرى يو فىهيكى مينىذِّبه لى ي  ـى ه  سى كى 
ٍيهػػػػَ ًنتػػػػَبي  مػػػػفك  تىػػػػكاًترةى ًباىٍكنى مىعىػػػػٍت اَّحًَديػػػػثى المي ل تػػػػًَت ال تًػػػػي  ى ػػػػً  الميؤى حػػػػَؼي ذىًكم إتٍ )عٍكسى
هىػن اٍَّزهػًَر الميتىاػًَثرىًة ًمػفى اَّحًَديػًث الميتىػكاًترىةً لميٍشتىهى التىضًَئًؿ ا يػَدىًة نى اىػ ى ًمػفى الزِّ ٍبػًد  (رىًة ًبمَ كى ًلهش ػٍيًة نى

 العىًزيًز الغمَرم.
 

 الَحِديُث اآلحادُ  .1

ٍيري الميتىكاًتًر. ًديثي غى : الحى ًديثي اآلحَدي هيكى  الحى
ٍيًر ميتىكاًتر فىهيكى   ًديثو غى  ِحَده. فىنيؿُّ حى

: كىاًة ًهيى سىبى نىدىًد الرُّ و كذلؾ حى ًي عٍاسَـو ًديًث اآلحًَد ثىوثى  كًلٍهحى
 

ُيورُ  - أ  الَحِديُث الَمش 

. ٍِ الت كىاتيرى ـٍ يىٍبهي ٍهقًَتً و كلى ًهو ًفي نيؿِّ حى مَنى كىا ي  ى ًديثي ال ًذم رى : الحى ًديثي المىٍشهيكري هيكى  الحى
ف رى ًفي الحى    ًديًث المىٍشهيكًر مَ يىًهي:فىيىً بي عٍف يىتىكى
.  ي عٍف يىٍرًكيى  - ًه عٍك عٍنثىري كىا ي عٍربىعى ب مَ رى ًهو فىري ًً ثىوثى مَنى ًهو كعاىؿُّ ال ى مَنى   ى
ٍهقًَت الس اىًد. -  عٍف يىنيكفى ذًلؾى ًفي نيؿِّ حى

ًى الميتىكاًتًر. - ِى دىرى ى  عٍف ال يىٍبهي

كىاًتً  ًفي نيؿِّ  ًديثو نَفى نىدىدي ري و كهيػكى  فىنيؿُّ حى ٍشػهيكره و فىهيػكى مى ـٍ يىاًلٍؿ الت كىاتيرى ًن فىأٍنثىرو كلى ٍهقًَتً  ثىوثى حى
هىن الر اً ًح.  اىٍتسي ي الميٍستىًتيضي نى

ٍهقًَت الس اىًد نىمَ يىًهي: كىاًة نَدىةن ًفي حى تىًهؼي نىدىدي الرُّ ٍْ  كيى



 

 
ٗٓ 

 
دِّ  ظي عف  ًمٍقيَسى الميحى ًي اَّاىؿُّ نىدىدانو كذًلؾى اٍحًتيَطَن كييوحى ٍهقى طىػأ ًمػفى ماًثيف هيكى الحى ْى و فىإف  اٍحًتمػَؿى ال ـٍ هي

و فىهىٍف يىٍرًكم ال ًذيفى  ًو ٍهقى كىاةي ًفي حى طىأ الرُّ ٍْ ـٍ إال  مػَ  مفاَّاىؿِّ عٍنثىري نَدىةنو فىإٍف ع ػدىديهي ٍهمػَ نىثيػرى نى ـٍ مى بىٍعًدًه
و كهيكى ماسىًمعيك ي  ـٍ طىأي. هي ْى  ال

ػدىـً  ًً عٍك نى ػح  كًط الالِّ فًُّر شيػري سىػبى تىػكى ػًعيتَنو كذًلػؾى حى سىػاَن عٍك ضى ػًحيحَن عٍك حى ٍشػهيكري الى كاىٍد يىنيػكفي المى
فًُّرهَ.  تىكى

ًديثي  ًحيًح حى ًى فىٍهيىٍغتىًسؿٍ )ًمثَؿي المىٍشهيكًر الال  ميعى ـٍ اٍل ي ديني َءى عىحى  .ُُْ (ًإذىا  ى
ًديثي كًمثَؿي المىٍشهيكًر الحى  رى كىالى ًضرىارى )سىًف حى رى  . ُِْ (الى ضى

ًديثي  ًعيًؼ حى يفً )كًمثَؿي المىٍشهيكًر الض  ـى كلىٍك ًبَلالِّ  .ُّْ (اٍطهيبيكا الًعٍه
ػري  ْى ٍعاػن ِ ٍشػهيكًر مى ًديًث المى ػًديًث بىػٍيفى الا ػًَس ًبغىػضِّ الا ظىػًر كًلٍهحى و كهيػكى شيػٍهرىةي الحى ٍعاىػن الهيغىػًكمُّ و هيػكى المى

كىاًتً و كهًذً  الشٍُّهرىةي عٍاسَـه عهىمُّهَ:نىدى  نف  ًد ري
ًديًث  - ؽي )المىٍشهيكري بىٍيفى التيقىهًَءو نىحى ًؿ ًإلىن اله ً  تىعىَلىن الط وى وى  .ُْْ( عىٍبغىضي اٍلحى
ًديًث ناالمىٍشهيكري  - كًليِّيفو نىحى طىأى كىالاٍِّسيىَفى كى  نفًإف  اله  ى كىضى ى )دى اَّيالي ْى َ اٍسػتيٍنًرهيكا عيم ًتي اٍل مى

هىٍي ً   .ُْٓ (نى

ًً الا ًَسوناك  - ًديًث  دى نَم   .ُْٔ (غىش اىَ فىهىٍيسى ًما َ فمى )نىحى
ػَ اٍشػتيًهرى )كلىعىؿ  عٍحسىفى مىٍرً  و ًلمَ اٍشتيًهرى بىٍيفى الا ًَس نيميكمَن ًنتَبي  تًَء كميًزيػؿي اإلٍلبػًَس نىم  ْى نىٍشؼي ال

 ًً هىن عٍلًساى . (الا َسً  ًمفى اَّحًَديًث نى  ًلٍهعىٍ هيكًايِّ

                                                           
 .ٕٕٖالحيح البَْرمو نتَب ال معًو راـ  ُُْ

 و حسا  الاككم في اَّربعيف الاككيً.ُِّْساف ابف مَ ًو نتَب اَّحنَـو راـ  ُِْ

 اكر الديف نترو حتظ  ا. و بتحقيؽ عستَذاَ د.ُالرحهً في طهب الحديث لهْطيب البغدادمو راـ ُّْ

 .ُِٖٕ ساف عبي داكدو نتَب الطوؽو راـ ُْْ

 .َِْٓساف ابف مَ ًو نتَب الطوؽو راـ  ُْٓ

 .َُُالحيح مسهـو نتَب اإليمَفو راـ  ُْٔ

ُِ ٗ ٔ ْ ِ ُ 
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كًؼ. ري هىن الحي ت به نى  كهيكى ًنتَبه ميًتيده ً دانو ميرى
 

 الَحِديُث الَعِزيزُ - ب

ٍهقًَتً  راًكيَف. ًديثي ال ًذم ًفي عاىؿِّ حى : الحى ًديثي العىًزيزي هيكى  الحى
ًديثي نىًزيزان مَ يىًهي:  فىو بيد  ًلنىٍي يىنيكفى الحى

ٍهقى  - ٍهقًَت سىاىًدً  راًكيَف. مفًو عٍك عٍنثىرى عٍف يىنيكفى ًفي حى  حى
ٍهقًَتً  راكو كىاًحده. -  عٍف ال يىنيكفى ًفي إٍحدىل حى

زىٍت  ًى الر اًكم تىعىز  ٍت  -كسيمِّيى نىًزيزان ًَّف  ًركىايى ًتً   -عٍم تىقىك  رو كًايؿى ًلًعز  ْى ًً راكو ِ ًتً   –ًبًركىايى  –عٍم ايٍدرى
و فىإف   حُّ ؿي عالى ـه  كاَّك  ًديثى العىًزيزى لىٍيسى اًَدرانو كلًنػف  الا ػًَدرى ًاٍسػ ًي اٍثاىػٍيف ماػالحى اٍثاىػًيف  نػف يو كهيػكى ًركىايىػ

 ًفي نيؿِّ الس اىًد.
ػًديثي  مفك   ٍعاىن الػر اً ًح حى ػًديًث العىًزيػًز بًػَلمى ًً الحى ػب  ًإلىٍيػً  عٍمًثهىػ ت ػن عىنيػكفى عىحى ـٍ حى ػديني الى ييػٍؤًمفي عىحى

لىًدً  كىالا ًَس عىٍ مىًعيفى كىا مف كى  . ُْٕ ًلًدً  كى
فًُّر   ػػػًعيتَنو كيىٍرً ػػػ ي ذًلػػػؾى إلىػػػن تىػػػكى ػػػاَن عٍك ضى سى ػػػًحيحَن عٍك حى ػػػًديثي العىًزيػػػزي يىٍمًنػػػفي عٍف يىنيػػػكفى الى كالحى

ًً عٍك نىدىًمهَ. حى كًط الالِّ  شيري
ـٍ ييٍتًردً   ًديثى العىًزيزى ًبَلت اٍلًايًؼ ًلعى  كلى دِّثيكفى الحى  إٍفراًدً . مفدىـً التًَئدىًة الميحى

 

 الَحِديُث الَغِريبُ - ت

ٍهقًَت ً  ًديثي ال ًذم ًفي إٍحدىل حى : الحى ًديثي الغىًريبي هيكى  راكو كاًحده. عك عنثرى  الحى
ٍهقًَت. نفكهذا ًبغىضِّ الا ظىًر  ًً الحى كىاًة ًفي بىًقي   نىدىًد الرُّ

 عٍاسَمي ي:
ًديثي الغىًريبي إلىن  ـي الحى ٍيف:يىٍاقىًس  ًاٍسمى
ليهيمَ: الغىًريبي الميٍطهىؽي:  عك 

ًديثي ال ًذم هيكى ك  :الغىًريبي الميٍطهىؽي  . نفال ييٍركىل إال   سبؽ تعريت و نأفٍ  الحى حًَبيٍّ كاًحدو  الى

                                                           
 .ُٓالحيح البَْرمو نتَب اإليمَفو راـ  ُْٕ
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ٍتاَن كسىاىدان.ن التىٍردى الميٍطهىؽى كالر اً حي عا  ي هيكى ال ًذم ييسىم    و كييسىم ن الغىًريبى مى
ًديثي كًمثَلي ي  ػَ اىػكىل فى حى ػَ ًلنيػؿِّ اٍمػًرئو مى ا مى ػَؿي ًبَلاِّي ػًَت كىاً  َ اٍَّىٍنمى ػًإا مى تيػ ي ًإلىػن ديٍايىػَ  فمى نىَاىػٍت ًهٍ رى

رى ًإلىٍي ً  تي ي ًإلىن مىَ هىَ ى هىَ فىًهٍ رى  . ُْٖ يياًليبيهىَ عىٍك ًإلىن اٍمرىعىةو يىٍاًنحي
ـٍ يىٍرًكً   ًديثي لى ػالا ًبيِّ  نففىهذا الحى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى ط ػًَب رىًضػيى اي  ـى ه  سى ْى ػري ٍبػفي ال  يو فىهيػكى ناػإال  نيمى

ٍهقًَتً  اٍَّربىً  اَّيكلىن. ًديثه غىًريبه ًفي حى و بىٍؿ هيكى حى ًديثه غىًريبه  حى
ًديًث: رىًة سىاىًد الحى كرىةه ًلشى ى لىٍيؾى الي  كا 

 

 : ًَرمِّ حى  مفالى اىٍعًرفي ي ًإال  اَؿى التٍِّرًمًذمُّ م دو  نف. عٍم ُْٗ ًديًث يىٍحيىن ٍبًف سىًعيدو اٍَّىٍاالى  نػفميحى
ًى  ٍهقىمى . نفنى  نيمىرى

 هذا الكىٍ ً . مفؿي عٍحيَاَن ًفي الغىًريًب الميٍطهىًؽ: غىًريبه ال اىٍعًرفي ي إال  قَكيي 
 

 ثًَايًهمَ: الغىًريبي الاٍِّسًبيُّ 
ًديثي ال ذً  : الحى . نفم تىتىر دى كىاًحده ًبًركىايىًتً  الغىًريبي الاٍِّسًبيُّ هيكى  راكو ميعىي فو

و كييسىم ن الغىًريبى  كالر اً حي عا  ي  ٍتاَن. هيكى ال ًذم ييسىم ن التىٍردى الاٍِّسًبي   سىاىدان ال مى
ػػراػػَؿى اٍبػػ : الغىًريػػبي كالتىػػٍردي ميتىراًدفػػَففي حى ى

ًن كااٍلػػًطوحَنو إال  عف  عٍهػػؿى االاٍلػػًطوحً  َُٓ كا  ُُٓليغىػػ غػػَيىري
ٍيثي نى  مفبىٍياىهيمَ  هىن التىػٍرًد الميٍطهىػًؽو كالغىًريػبي عٍنثىػري ٍثرىةي االٍسًتٍعمًَؿ كًاه تي ي حى و فَلتىٍردي عٍنثىري مَ ييٍطًهقيكاى ي نى

                                                           
 .ُالحيح البَْرمو نتَب بدء الكحيو راـ  ُْٖ

 .ُْٕٔفيمف يقَتؿ ريَءو راـ   َم  الترمذمو نتَب فضَئؿ ال هَدو بَب ُْٗ

 عم بمعان كاحد. َُٓ

 عمر بف الخطاب

 عمقمة 

 محمد 

 يحيي

 سفياف مالؾ حماد عبد الوىاب
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و كهػػذا  هىػػن التىػػٍرًد الاٍِّسػػًبيِّ ػػَ  مػػفمػػَ ييٍطًهقيكاىػػ ي نى هىٍيًهمػػَو كعم  ٍيػػثي إٍطػػوؽي االٍسػػـً نى ٍيػػثي ا مػػفحى ـٍ حى ٍسػػًتٍعمَليهي
و عٍك عٍغرىبى ًبً  فيو و فىيىقيكليكف ًفي الميٍطهىًؽ كالاٍِّسًبيِّ تىتىر دى ًبً  فيوفه  .ُِٓفه الًتٍعؿى الميٍشتىؽ  فىو ييتىرِّايكفى

 كالغىًريبي الاٍِّسًبيُّ عٍاسَـه عهىمُّهَ: 
ًه إال  فيوف. - ـٍ يىٍرًكً  ًثقى : لى و فىييقَؿي ًً  تىتىرُّدي الثِّقى
ـٍ يىٍرًكً   نف تىرُّدي ت  ال - : لى  فيوفو إال  فيوف. نفالر اًكمو فىييقَؿي

. نفالت تىرُّدي  - : تىتىر دى ًبً  عٍهؿي الش َـً  عٍهًؿ بىهىدو فىييقَؿي
ػػ ي التٍِّرًمػػًذمُّ ...  رى ى ٍْ ػػٍكفو  نػػفكًمثػػَؿي الغىًريػػًب الاٍِّسػػًبيِّ مػػَ ع ػػرى عىف  رى  نػػفاىػػًَف و  نػػفاٍبػػًف نى سيػػكؿى اٍبػػًف نيمى

ه ـى اىَؿى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ًفي اىٍ ًداىَ واىَاً مى اله هيـ  بىًَرٍؾ لىاىَ ًفي شىًَماىَ اله هيـ  بىًَرٍؾ لىاىَ ًفي يى  :اله ً  الى و اىَليكا كى
بىًَرٍؾ لىاىَ ًفي يى  ُّٓ ًفي اىٍ ًداى  واىَاً مى اىَؿى اله هيـ  بىًَرٍؾ لىاىَ ًفي شىًَماىَ كى ًزؿي كىاٍلًتتىفي  :اىَؿى  وَاىَليكا كى  وهياىَؾى الز الى

ًبهىَ عىٍك اىَؿى  ريجي اىٍرفي الش ٍيطىَفً اٍ مً كى ٍْ  .ُْٓ هىَ يى
اىَؿى عىبيك ًنيسىن

ًحيحه غىًريػبه  ُٓٓ سىفه الى ًديثه حى ػٍكفو  مػفهىػذىا اٍلكىٍ ػً   مػفهىذىا حى ػًديًث اٍبػًف نى  ُٔٓ حى
 َ ًديثي عىٍيضن ًكمى هىذىا اٍلحى اىٍد ري ػرى سىًَلـً  نفكى ٍبػًد اله ػً  ٍبػًف نيمى هىٍيػً   نػفعىًبيػً   نػفٍبًف نى ػه ن اله ػ ي نى الا بًػيِّ الى

ه ـى  سى  . ُٕٓ كى
 
 

                                                                                                                                                                      
 المحدثكفو فهـ عهؿ مالطهح الحديث. ُُٓ
و ُو بتحقيػػػػؽ عسػػػػتَذاَ د. اػػػػكر الػػػػديف نتػػػػرو مطبعػػػػً الالػػػػبَحو دمشػػػػؽو طْٓازهػػػػً الاظػػػػر البػػػػف ح ػػػػر ص  ُِٓ

 ـ.ُِٗٗهػو ُُّْ
ؾو عمػَ ا ػد فهػي  ػزء الشَـ معركفًو كتضـ في نالراَ اَّردف كسكريَ كفهسطيف كلباَفو كاليمف معركفػً نػذل ُّٓ

مػػػف السػػػعكديًو كهػػػي الكااعػػػً شػػػرؽ الح ػػػَزو عم شػػػرؽ منػػػً المنرمػػػً كالمدياػػػً الماػػػكرةو كمػػػف ا ػػػد ْػػػرج مسػػػيهمً 
 النذاب.

 ارف الشيطَف: فتات  الشديدةو فَلقرف ناَيً نف القكةو َّف عاكل مَ في بعض الحيكااَت اركاهَ. ُْٓ

 هك الترمذم. ُٓٓ

 نف ابف نمر.يعاي ااترد ب  ابف نكف نف اَف   ُٔٓ

 .ّّٓٗ َم  الترمذمو نتَب الماَابو بَب في فضؿ الشَـ كاليمفو راـ  ُٕٓ



 

 
ٗٗ 

ًديًث الغىًريبً  ـي الحى ٍن  حي
كًط  فًُّر شيػري سىػًب تىػكى ػًعيتَنو كذًلػؾى ًبحى سىػاَن عٍك ضى ػًحيحَن عٍك حى ٍيً  ييٍمًنػفي عٍف يىنيػكفى الى ًديثي الغىًريبي ًبًقٍسمى الحى

ًديًث  فًُّرهَ.الحى ًحيًح عٍك نىدىـً تىكى  الال 
ػًديثي الس ػًَبؽي ًفػي فىٍضػًؿ الش ػَـً كالػيى  مفك   ػًحيًح الحى ًً الغىًريًب الاٍِّسًبيِّ الال  ػ ي مفعٍمًثهى رى ى ٍْ و فىقىػٍد ع

ٍيري ي  البيًَْرمُّ كغى
ُٖٓ. 

 

ـُ الَحِديِث  ُموُ  َعَدُد ُرَواِة أَقؿِّ َحم َقةٍ  اس   ُحك 

ًديثي الميتىكاًتري  ًً  نىدىده نىًبيره  الحى ح  ًي الالِّ  ًام 

ًديثي المىٍشهيكري  ًعيؼ ّ الحى سىفو ضى ًحيحو حى  الى

ًديثي العىًزيزي  ًعيؼ ِ الحى سىفو ضى ًحيحو حى  الى

ًديثي الغىًريبي  ًعيؼ ُ الحى سىفو ضى ًحيحو حى  الى
 

ِحيُح ِفي الَعِقيَدِة   ؟259َىؿ  ُيق َبُؿ اآلحاُد الص 
ػػػ هىػػػن كي ي ػػػَ ًفػػػي العىًقيػػػدىًة ات تىػػػؽى العيهىمػػػَءي نى ػػػاَنو عم  سى ػػػًحيحَن عٍك حى ػػػًديًث اآلحػػػًَد إذا نػػػَفى الى ػػػًؿ ًبَلحى كًب العىمى

ـٍ  ًديثي ًفي العىًقيدىًة ميتىكاًترانو كلىٍيسى لىهي ذي ًبً و بىٍؿ يىً بي عٍف يىنيكفى الحى ْى ـٍ عا  ي ال ييٍؤ هي ًفي ذًلؾى فىيىد ًني بىٍعضي
ًحيحي ع مف و كالال  ٍقبيكؿو  ف  اآلحَدى يىً بي االٍنًتقَدي ًبمَ ًفيً  ًلمَ يىًهي:دىًليؿو مى
  ػحًَبي  الكىاًحػدى إلىػن  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الا ًبيِّ  نف تىكىاتىرى عا  ي ًو عٍك اٍ مى عا  ي نَفى ييٍرًسؿي الال  ًو عٍك اىًبيهىػ ًطقىػ

ـٍ العىًقيدىةى عك الن فى  ـٍ كييبىهِّغيكاىهي ًً مىًهؾو يىٍدنيكاىهي ًً الحي   و فىهىٍكال عف  ذًلؾى يىٍنًتي إًلاَمى ـى ه ميكهيـ اٍَّحنَ إٍف عٍسهىميكا نى
ٍمعَن نىًبيران. ـٍ  ى ـٍ لىبىعىثى إلىٍيًه هىٍيًه  نى

كًب االٍنًتقًَد ًبمَ ًفي اآلحًَد. هىن كي ي  فىإٍف نَايكا ال يىٍقبىهيكفى إال  الميتىكاًترى فىهذا دىًليؿه ميتىكاًتره نى
  ا ًتيفى عف  ني . مفؿ  الميالى ـٍ كا عحًَديثى اآلحًَد ًفي العىًقيدىًة ًفي نيتيًبًه رى ي ٍْ ًديًث ع هىمًَء الحى  ني

                                                           
 .َُّٕالحيح البَْرمو نتَب ال مع و بَب مَ ايؿ في الزالزؿو راـ الحديث  ُٖٓ
 المقالكد هاَ فركع العقيدةو عمَ عالكلهَ فهي ثَبتً في القِرف النريـو كالساً المتكاترة. ُٗٓ



 

 
ََُ 

  َن ًنتػَبه ًى نىشىرى اىٍراػ هىن مىداًر عٍربىعى دي ًفي العَلىـً اإلٍسوًميِّ نى ـٍ يىػٍذني  عا  ي ال ييك ى ٍر ًفيػً  كىاًحػده ًفػي العىًقيػدىًة لىػ
ػػدىةي ًفػػي الػػًَحبي ي إال  اَّحًَديػػ ـٍ الميٍعتىمى ػػٍذهىبه ال يىٍقبىػػؿي اآلحػػَدى فىػػأٍيفى نيتيػػبيهي تىػػكاًترةىو فىػػإٍف نػػَفى هياًَلػػؾى مى ثى المي

 العىًقيدىًة؟.

ًهٌيَن  كهذا ييعىدُّ إٍ مَنَن  اِّ  مفنىمى ػًحيًحو نيؿِّ الميالى ًذ ًبَآلحػًَد الال  ٍْ هىن اَّ ًديًث كالعىًقيدىًة نى ًتيف ًفي الحى
: عف  كلًنف  التىػٍرؽى ا ػًذ ًبَآلحػًَد هيػكى ٍْ ػًذ بًػَلميتىكاًتًر كاَّ ٍْ ػَ اٍ مي لكىًحيػدى بىػٍيفى اَّ و كعم  ًنػري اٍ مي ًنػرى الميتىػكاًتًر يىٍنتيػري

اآلحًَد القىًكمِّ فىيىٍأثىـي كال يىٍنتيري 
َُٔ. 

  

                                                           
هػـ مػف بعػض المتػػأْريف لنػوـ بعػض المتقػدميفو كعف الحنػـ متتػؽ نهيػ و كهػػك عف عنتقػد عف فػي اَّمػر سػكء ف َُٔ

ذ ب و كمف اظر إلن اػكلهـ ال ينتػرو اػَؿ:  مانر اآلحَد الالحيح يأثـ كال ينترو فمف اظر إلن اكلهـ يأثـو اَؿ يْؤ
ػػذ بػػ  مػػف  َاػػب ِ ػػذ بػػ  مػػف  َاػػب كهػػك ك ػػكب االنتقػػَد بمػػَ فيػػ و كال يْؤ ػػذ بػػ و فَآلحػػَد يْؤ ْػػر كهػػك تنتيػػر ال يْؤ

 مانر .
كمثَؿ ذلؾ نمف مػأل االػؼ النػكب مػَءو ثػـ اػَؿ لشْالػيف: اًلػتَ لػي النػأسو فقػَؿ عحػدهمَ: االػت  مػ فو كاػَؿ 

 اآلْر: االت  فَرغو فقَؿ عحد السَمعيف: اْتهتَ.
فػػػَلْوؼ فػػػي انتقػػػَدم لتظػػػي فقػػػطو كلنػػػف بعػػػض المتػػػأْريف مػػػف غيػػػر المتْالالػػػيف عسػػػَؤكا فهػػػـ بعػػػض نػػػوـ 

  عنهـ.السَبقيفو كا



 

 
َُُ 

 
َدُة الخاِمَسُة الوَ   ح 

 

 ُعُموـُ الَمت فِ 
 

 .وُ قائمُ  مف حيثُ  الحديثِ  أقساـُ  .2

 .فِ ت  بالمَ  قةُ تعمِّ المُ  العموـُ  .1

  



 

 
َُِ 

 
 وُب إليوسُ ن  َحي ُث المَ  مفـُ الَحِديِث أق سا

ـي  ًديثي  يىٍاقىًس ٍيثي ال مفالحى : سيكبي إلي ً ماحى ًً عٍاسَـو ًهيى  إلىن عٍربىعى

ـُ الَحِديِث   وُب إليوسُ ن  مَ ال اس 

ًديثي القيٍدًسيُّ   اي سيٍبحَاى ي كتىعَلىن الحى

ًديثي المىٍرفيكعي   ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الا ًبيُّ  الحى

ٍكايكؼي  ًديثي المى حًَبيُّ رىًضيى اي  الحى   ي ناالال 

ًديثي المىٍقطيكعي  ًبًعيُّ رىًحمى ي اي  الحى  التَ 
 

 الَحِديُث الُقد ِسي   .2

 َتع ِريُفوُ 

ًديثي ال ًذم عيًضيؼى إلىن اً تىعَلىن. : الحى ًديثي القيٍدًسيُّ هيكى  الحى

ػػَ ال يىًهيػػؽي بًػػً  سيػػٍبحَاى ي كتىعػػَلىنو فَلقيػػٍدسي سيػػمِّيى بًػػ ًً نىم  و عٍم المياىز هىػػ ًً ذًلؾى إًلضػػَفىًتً  إلىػػن الػػذ اًت القيٍدًسػػي 
. ًن: الطٍُّهري  ليغى

 ًً ًقيقى هىػن نا مفزىؿه امي   تعَلنو عٍم إف  لىٍتظى ي نىوـً اً  مففىهيكى ًفي الحى ًد اً تىعػَلىنو كالػد ًليؿي نى
 مَ يىًهي: ذًلؾى 

ػػًديثو ايٍدًسػػيٍّ ًنبػػَرىةى عا اػػَ اىً ػػدي ًفػػي  - ع بِّػػ ً  نػػفيىٍرًكيػػً  )عٍك  (اػػَؿى اي تىعػػَلىن) نيػػؿِّ حى ٍيػػؼى يىنيػػكفي  (رى فىنى
ٍعاىن اَؿى اي يى   ؟!!.ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ي اَؿى رىسيكؿي اً عامى

ًديثو ايٍدًسيٍّ ال ييٍمًنفي  - ب ًى نيؿِّ حى ًن ميتىعىػدِّدىةن تعَلن عٍف تىنيكفى إال  ًمفى اً  عف  اًليغى لىٍيؾى عٍمًثهى ًمػفى  و كا 
ًً ًلتيوًحظى اًليغىتىهَ:  اَّحًَديًث القيٍدًسي 



 

 
َُّ 

ٍبػًدمدى ظىػفِّ ناػعىاىػَ  يىقيكؿي اله  ي تىعىػَلىن - اًػيبًػي كىعىاىػَ مىعىػ ي ًإذىا  نى . فىهىػٍك نػَفى الهىٍتػظي ًمػفى ُُٔ ... ذىنىرى
: إف  اى  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الر سيكًؿ  ا ػ ي مىعىػ ي إذا ذىنىػرى ي. كهنىػذا ناػلىقػَؿى ٍبػًدً  بًػً و كا  دى ظىػفِّ نى

. ًديثو  ًفي نيؿِّ حى

كىل ًفيمىَ  - تىعىَلىن عىا  ي اىَؿى  اله  ً  نفرى عىٍهتيػ ي  يىَ ًنبىػًَدمتىبىَرىؾى كى هىػن اىٍتًسػي كى ى ـى نى ٍمػتي الظٍُّهػ ر  ًإاِّػي حى
َ فىوى تىظىَلىميكابىيٍ  ر من ـٍ ميحى  . ُِٔ...  اىني

تىعىػػَلىن  اىػػَؿى اله ػػ ي  - نىًَء تىبىػػَرىؾى كى ػػ والشِّػػٍرؾً  نػػفعىاىػػَ عىٍغاىػػن الشُّػػرى ًعػػي  فٍ مى ػػون عىٍشػػرىؾى ًفيػػً  مى ًمػػؿى نىمى نى
ًشٍرنى ي  ٍنتي ي كى ٍيًرم تىرى  .ُّٔ غى

 ؟!! .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  اي  نه  الى نىوـً الا ًبيِّ  مففىنىٍيؼى ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى هذا 

ٍعاَ ي ًمفى اً كلىٍتظي ي ًمفى الا بًػيِّ  - ت ًديثى القيٍدًسي  مى ػعف  ال ًذيفى اَليكا: إف  الحى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى و ـى ه  سى
ـٍ يىسٍ  كحو لى . تىًطيعيكا الت ٍمًييزى ًبكيضي ًديًث الا بىًكمِّ ًديًث القيٍدًسيِّ كالحى  بىٍيفى الحى

ػَ ال ػػًذيفى اػػَليكا: إف  لىٍتظىػػ ي ًمػػفى الا بًػيِّ  ػػكعم  ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ـٍ  ـى ه  سى ـي  –فىهىػػٍيسى لىهيػ دىًليػػؿه كاًحػػده  –ًفيمػػَ عٍنهىػػ
ـٍ تىسَؤيالته سىايً يبي  و كلىهي هىن ذًلؾى  هَ إٍف شَءى اي.نانى

ًديًث القيٍدًسيِّ ًمفى القي  ٍكًا ي الحى ًديًث الا بىًكمِّ نىمَ يىًهي:كًبذًلؾى يىنيكفي مى  ٍرًِف النىًريـً كالحى
 

َدُر الَمف ِظ والَمع َنى الن ص  الش ر ِعي    َمص 

ـي   ًمفى اً تىعَلىن لىٍتظي ي  القيٍرِفي النىًري

ًديثي القيٍدًسيُّ   ًمفى اً تىعَلىن لىٍتظي ي  الحى

ًديثي الا بىًكمُّ  ٍعاَ ي ًمفى اً تىعَلىنو الحى كلىٍتظي ي ًمفى الر سيكًؿ  مى
 ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى 

                                                           
 .َْٕٓالحيح البَْرمو نتَب التكحيدو بَب اكؿ ا تعَلن كيحذرنـ ا اتس و راـ  ُُٔ
 .ِٕٕٓالحيح مسهـو نتَب البر كالالهًو بَب تحريـ الظهـو راـ  ُِٔ

 .ِٖٓٗالحيح مسهـو نتَب الزهد كالراَئؽو بَب مف عشرؾ في نمه و راـ  ُّٔ



 

 
َُْ 

ِوَبُتيا ِتراضاٌت وأج   اع 

هىن هذا ًبٍَنًتراضَتو عهىمُّهَ: هيـ نى  يىٍعتىًرضي بىٍعضي

 ؟ ًديًث القيٍدًسيِّ ـٍ يىٍبؽى إذىٍف فىٍرؽه بىٍيفى القيٍرًِف النىًريـً كالحى  لى

ػػكابي عا ػػ ي ال فىػػٍرؽى بىٍياىهيمػػَ  ػػدي  مػػفكال ى ٍعاىػػن ًمػػفى اً تىعػػَلىنو كلًنػػٍف تيك ى ٍيػػثي نىػػٍكفي مىاٍلػػدىًر الهىٍتػػًظ كالمى حى
كؽو  رىل عهىمُّهَ: مفبىٍياىهيمَ ًند ةي فيري ٍْ كىاًابى عي   ى

 

 الَحِديُث الُقد ِسي   الُقر آُف الَكِريـُ 

ٍيري ميٍع ً  هىٍتًظ ً زه بً ميٍع ً   زو ًبهىٍتًظ ً غى

ًت ً  ميتىعىب ده ًبًتوكى
ًت ً غى  ُْٔ  ٍيري ميتىعىب دو ًبًتوكى

ٍيري ميتىكىاتىرو نيهِّ ً  ميتىكىاتىره نيهُّ ي   غى
 

  ًُّديثي القيٍدًسي  نىوـً اً لىنَفى ايٍرِاَنو كلىنَفى ميٍعً زان. مفلىٍك نَفى الحى

ًي  و فىػإف  نىػوـى اً لىػٍيسى القيػٍرِفى فىقىػٍطو فَلنيتيػبي الس ػمًَكي  ػًحيحو ٍيري الى ػر ؼى ًهػيى كهذا غى ًي اىٍبػؿى عٍف تيحى  مػفالس ػًَبقى
. ًديثي القيٍدًسيُّ  نىوـً اًو كلىٍيسىٍت ايٍرِاَنو كلىٍيسىٍت ميٍعً زىةنو فىنىذًلؾى الحى

تىػػ ي إال  ايو اػػَؿى تىعػػَلىن ـي نىٍثرى ػػَ ﴿بىػػٍؿ إف  نىػػوـى اً تىعػػَلىن ال يىٍعهىػػ بِّػػي ايػػٍؿ لىػػٍك نىػػَفى البىٍحػػري ًمػػدىادىان ًلنىًهمى ًت رى
لىٍك ً ٍئاىَ ًبًمٍثًهً  مىدىدىان  بِّي كى  .ُٓٔ ﴾لىاىًتدى البىٍحري اىٍبؿى عىٍف تىٍاتىدى نىًهمىَتي رى

  ػثىونو كلىػٍيسى المى ـى يىقيكؿي اَؿى ايكحه مى ٍعاىنو فىإف  القيٍرِفى النىًري ٍعاىن اَؿى اي ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى ًبَلمى ػكدي إف  مى ٍقالي
.عا  ي اَلى ي ًبَ ًديًث القيٍدًسيِّ ٍعاىنو فىنذًلؾى اَؿى اي ًفي الحى  لهىٍتًظ بىٍؿ ًبَلمى

كىابي  ٍعاىن ال ًبَلهىٍتًظ ًبقىًرياىتىٍيًف: نفكال ى ًهٍماَ عف  نىوـى ايكحو ًبَلمى  ذًلؾى عا اَ نى

                                                           
 عم يؤ ر المسهـ بم رد اراءت  كلك بدكف فهـ. ُْٔ
 .َُٗكرة النهؼو ِيً س ُٓٔ



 

 
َُٓ 

ـٍ تىنيٍف ليغى  - و كايكحه لى ًً ًبي  ًً العىرى ـي.عف  نىومى ي الكىاًردى ًفي القيٍرًِف ًبَلهيغى ًنو كاي عنه ًبي   تي ي نىرى

و كال ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى نىوـي ايكحو أيٍسهيكبو ميٍع ً عف  نىومى ي  َءى بً  -  زان.نهي  السوـ ميٍع ً  زو

 ًً ػػ ًه تىاٍلػػًرفي ي إلىػػن القىػػ (اػػَؿى )فََّاٍلػػؿي ًفػػي نىًهمى ًً عا هػػَ بًػػَلهىٍتًظو إال  إذا  ػػَءىٍت اىًرياىػػ ًبي ػػ ًً العىرى ٍكًؿ ًفػػي الهيغىػػ
ًه تىاٍلػػًرؼي ًنبػػَرىةى  ػػدي اىًرياىػػ ٍعاىنو كال تيك ى ًً إلىػػن  (اػػَؿى اي )بًػػَلمى ًقيقىػػ ػػًديًث القيٍدًسػػيِّ ًمػػفى الحى الػػكىاًردىةى ًفػػي الحى

ٍعاىن.  المى ًَزو عٍم ًمفى الهىٍتًظ إلىن المى
  

ُفوعُ  .1  الَحِديُث الَمر 

 َتع ِريُفُو:

ًديثي ال ذً  : الحى ًديثي المىٍرفيكعي هيكى  .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى م عيًضيؼى إلىن الا ًبيِّ الحى

حًَبيُّ عٍك   ديكاى ي. فمى سىكاءن عضَفى ي الال 

ـٍ اىٍدران.اٍ مى كسيمِّيى مىٍرفيكنَن ًَّا  ي عيًضيؼى إلىن عٍرفىً  الا ًَس  ًنو كعٍنوهي  ًزلى

ـٍ ًبَلمىٍرفيكعً  هي ب مَ نىاىن بىٍعضي و كلًنف   كري  مَ ذىنىٍراَ ي. الميٍعتىمىدى  الميت اًلؿى
 

ُقوؼُ  .3  الَحِديُث الَمو 

 َتع ِريُفُو:

. حًَبيِّ ًديثي ال ًذم عيًضيؼى إلىن الال  : الحى ٍكايكؼي هيكى ًديثي المى  الحى

ٍكايكفَن ًَّف  راًكيى  اىؼى ًبً    ي كاىٍد سيمِّيى مى ـٍ يىٍرفىٍع ي إلىن الا ًبيِّ ناكى و كلى حًَبيِّ  .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى دى الال 

ًديثَن اًلٍحًتمًَؿ عٍف يىنيكفى سىًمعى ي ًمفى الا ًبيِّ  ا مَ سيمِّيى حى  .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كا 
 

  ِمثاُلُو:

ًهي   ًَئزه  :اىَؿى نى ًؽ  ى نيؿُّ الط وى ٍعتيك ً  ُٔٔ كى ؽى اٍلمى  .ُٕٔ ًإال  طىوى

                                                           
 يق  شرنَ. ُٔٔ



 

 
َُٔ 

؟ ُقوُؼ َدِليٌؿ َشر ِعيٌّ  َىؿ  الَمو 

حً  ٍكايكؼى ال ييعىدُّ دىًليون شىٍرًنٌيَن الال  ًديثى المى يحي عف  الحى
 مػفاىػٍكًؿ اً تىعػَلىنو كلىػٍيسى  مػفو ًَّا ػ ي لىػٍيسى ُٖٔ

ن إلىٍيػً و فىمػَ اَلىػ ي عٍك  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى اىٍكًؿ رىسيكًلً   ػحًَبيُّ ال ييػكحى ن إلىٍيػً  ًمػفى اًو كالال  ال ًذم ييكحى
هىن عا  ي ًمفى الا ًبيِّ فىعىهى  ًه تىديؿُّ نى ًه نًَفيى و ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى  ي ال ييعىدُّ دىًليون شىٍرًنٌيَنو إال  إذا  َءىٍت اىًرياى

: ًً ًليى اًلري ًفي  الحَالًت التَ  ديكا عا هَ تىٍاحى مىعيكهَ فىكى ى  كاىٍد دىرىسى العيهىمَءي هًذً  القىراًئفى ك ى

 
ًي اَّيكلىػػنال ػػوًةو حَلىػػ ػػَ ال مى ػػَؿى ًلهػػر ٍعًم ًفيػػً و نىمىكاًايػػًت الال  ٍكايػػكؼي عىٍمػػران تىكًاٍيًتي ػػَنو عٍم ًمم  : عٍف يىنيػػكفى المى

و كالًتػػتىًف  ًو كًؿ ِيىػػ ػػبىًب ايػػزي قػػًَديًر الز نػػًَةو كبىيػػًَف سى كمى
ػػحًَبيُّ ُٗٔ ػػٍرًط عٍف يىنيػػكفى الال  ػػرىًةو ًبشى ًْ و كعحػػٍكاًؿ اآل

ٍذ  فمى مً  ْي ـٍ يىٍأ ًى عٍف يىنيكفى النوـي  نفلى ٍشيى ْى و  ـٍ . مفعٍهًؿ الًنتًَب كال اىرىع نيتيبىهي ـٍ  نيتيًبًه

ًً هًذً  الحَلىً:  مفك  ًرفيا هىَعٍمًثهى ٍْ ب َسو لىتيزى َرىل َُٕ اىَؿى اٍبفي نى فىٍت اٍليىهيكدي كىالا الى رى ٍْ  .ُُٕ نىمىَ زى
 

                                                                                                                                                                      
 الحيح البَْرمو نتَب الطوؽو بَب الطوؽ في اإلغوؽو كالمعتك  هك: الم اكف . ُٕٔ
و الهن ا نهي  كسػهـذهب بعض العهمَء إلن عف المكاكؼ ح ً شرنيًو الحتمَؿ عف ينكف سمع  مف الابي  ُٖٔ

مَ مَ ركم نف بعضهـ فقد ينػكف رعيػَو كهػـ بشػر كالالحيح عف مَ ع معكا نهي  فهك ح ًو كهذا يسمن اإل مَعو ع
 ي تهدكف كياليبكف كيْطئكف.

هي مَ يحدث في المستقبؿ مف نومَت السَنً كمػَ شػَنههَو كسػميت عحَديػث التػتف َّف عنثرهػَ امتحػَف مػف  ُٗٔ
 سوـ.كينثر فيهَ االاحراؼ نف اإلا لهاَسو 

رفكف المسَ د نمَ فعهت اليهكد ك  َُٕ الاالَرلو كهػذا مػف اإلْبػَر نػف المسػتقبؿو كهػك مػف عم إف المسهميف سيْز
 نومَت السَنً.

 الحيح البَْرمو نتَب الالوةو بَب بايَف المس د. ُُٕ

 القرائف

 توقيفيٌّ  كنا نفعؿ أمرنا بكذا يرفعو



 

 
َُٕ 

ًي  ًايىػػ ًي الثَ  ػػحًَبيِّ الحَلىػػ ػػفى رىسيػػكًؿ اً : اىػػٍكؿي الال  مى ػػ: نيا ػػَ اىٍتعىػػؿي نػػذا زى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى و عٍك مػػَ شػػَبى ى ـى ه  سى
.  ذًلؾى

و كع ره هىن عف  الًتٍعؿى ميتىنىرِّ : نيا َو يىديؿُّ نى حًَبيِّ ـي المىٍرفيكًعو ًَّف  اىٍكؿى الال  ٍن ًحيحي عف  هذا لى ي حي  مػفا  ي كالال 
 ًً حَبى رىةو نىًثيرو ًمفى الال  ػكرىةو ميتىنىػرِّ ػٍيئَن ًبالي ًً يىٍتعىهيػكفى شى ػحَبى ال يىنيػكفي ك و كال ييٍمًنفي عٍف يىنيػكفى نىًثيػره ًمػفى الال 

ـى اىٍد نى  ٍنمي ي نَلمىٍرفيكًع.ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ًبذًلؾى رىسيكؿي اً  ًه  و فىهذا ييعىدُّ إٍارارانو كحي

:  مفك   ًً ًً هًذً  الحَلى ػه ن  فنعٍمًثهى ٍهػًد رىسيػكًؿ اله ػً  الى هىػن نى ٍيػًؿ نى ْى ػكـى اٍل ًَبرو اىَؿى نيا َ اىٍأنيؿي ليحي  ى
ه ـى  سى هىٍيً  كى  .ُِٕ اله  ي نى

ـٍ ييًضػٍؼ ذًلػػؾى إلىػن الا بًػيِّ  : نيا ػَ اىٍتعىػؿي نػػذاو كلىػ ػػحًَبيُّ ػَ إٍف اػَؿى الال  ػػعم  ػػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى و ـى ه  سى
تىهىؼى العيهى  ٍْ :فىقىٍد ا  مَءي ًفي ذًلؾى

ب مػَ نػَايكا يىٍتعىهيػكفى ذًلػؾى بىٍعػدى الا بًػيِّ  - ـٍ ري ٍرفيػكًعو ًَّا هيػ ـي المى ٍنػ : لىػٍيسى لىػ ي حي ـٍ هي ػفىقَؿى بىٍعضي   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى
.ـى ه  سى كى   و فىو يىنيكفي ًفيً  إٍاراره

قِّقً  - رى كاَؿى نىًثيره ًمفى الميحى ًكمِّ  يف نٍَبًف حى ى ـي ا : بىؿٍ كالا كى ٍن رى لى ي حي هػذا الػر ٍعمى  لمىٍرفيكًعو كاىسىبى اٍبفي حى ى
ًطيًب  ْى وفَن ًلٍه ًْ ٍيري ي  ـي كغى ـى ًبً  الحًَن زى : ك ى و كاَؿى ًلٍهبيًَْرمِّ

ُّٕ. 

و كًبَْال   ٍنـو شىٍرًنيٍّ حًَبي  إذا اَؿى ذًلؾى فىإا مَ ييًريدي بىيَفى حي و ًَّف  الال  ًو كهذا هيكى الر ٍعمي الر اً حي
. رى مًَني  الميتىنىرِّ  عا هَ ًنبَرىةه تيًتيدي الًتٍعؿى ال ى

ٍترىةى شىٍيئنَ نفكًمثَلي ي:  ًى اىَلىٍت نيا َ الى اىعيدُّ اٍلنيٍدرىةى كىالالُّ  .ُْٕ عيِـّ نىًطي 
 

ًي  ًلثى ًي الثَ  : عيًمٍراَ ًبنذاو عٍك ايًهياَ الحَلى حًَبيُّ  نذا. نذاو عٍك ًمفى السُّا ًً  نف: اىٍكؿي الال 

اَ رىسيػكؿي اً  ـٍ يىقيٍؿ عمىرى ٍكايكؼه ًَّا  ي لى ػفىهذا عٍيضَن مى ػكى   ً ٍيػهى نى  ن اي ه  الى نىػذاو عٍك  نػفًبنىػذاو عٍك اىهَاػَ  ـى ه  سى
ًً الا ًبيِّ  مف ـي المىٍرفيكًع  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى سيا  ٍن ٍمهيكًرو كهذا هي نانىذاو كلًنا  ي لى ي حي .دى ال ي  كى الر اً حي

                                                           
 .َّّْساف الاسَئيو نتَب الاليد كالذبَئحو راـ  ُِٕ

 .ِّٔو في شرح حديث راـِْٔ/ُفتح البَرم شرح الحيح البَْرم  ُّٕ

و كهػذا فػي غيػر عيػَـ ِّٔفػي غيػر عيػَـ الحػيضو راػـ  الحيح البَْرمو نتَب الحػيضو بػَب الالػترة كالنػدرة ُْٕ
 الحيض نمَ اَؿ البَْرم كابف ح ر كغيرهمَ.



 

 
َُٖ 

:  مفك   ًً ذًلؾى ٍاػًب عىبًػي فىطىب ٍقػتي بىػٍيفى نىت ػي  عٍمًثهى ػه ٍيتي ًإلىػن  ى سىًمٍعتي مياٍلعىبى ٍبػفى سىػٍعدو يىقيػكؿي الى
اىػػػَؿى نيا ػػػَ اىٍتعىهيػػػ ي  ػػػذىم  فىاىهىػػػًَاي عىبًػػػي كى ًْ َ بىػػػٍيفى فى ػػػٍعتيهيمى ـ  كىضى ػػػ ى عىٍيػػػناػػػفىايًهياىػػػَ ثيػػػ هىػػػن  ي كىعيًمٍراىػػػَ عىٍف اىضى ًدياىَ نى

 .ُٕٓالرُّنىبً 
 

: يىٍرفىعيػػ يو عٍك يى  ػػحًَبيِّ ًي: عٍف يىقيػػكؿى الػػر اًكم بىٍعػػدى ًذٍنػػًر الال  ًي الر اًبعىػػ ِي بػػ و و ً ٍيػػمً اٍ الحَلىػػ عك مػػَ شػػَنىؿى  عك يىٍبهيػػ
.  ذًلؾى

ـٍ يىقيػػٍؿ: يىٍرفىعيػػ ي إلىػػن الا بًػػيِّ  ٍكايػػكؼه ًَّف  الػػر اًكم لىػػ ػػًديثه مى ػػكهػػذا حى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػًحيحي عا ػػ ي ـى ه  سى و كالال 
ـي المىٍرفيكًع. ٍن ٍكايكؼه لى ي حي  مى

ٍكًايِّ  نفكًمثَلي ي:   ػذىابنَ لىػٍك  يىٍرفىعي ي عىاىسو  نفعىًبي ًنٍمرىافى اٍل ى ًف عىٍهػًؿ الا ػًَر نى ًإف  اله  ى يىقيكؿي ًَّىٍهكى
ػػَ ًفػػي اٍَّىٍرًض  في شىػػٍيءو نيٍاػػتى تىٍتتىػػدً  مػػفعىف  لىػػؾى مى ػػَ هيػػكى عىٍهػػكى ػػأىٍلتيؾى مى ـٍ اىػػَؿى فىقىػػٍد سى هىػػذىا  مػػفم بًػػً  اىػػَؿى اىعىػػ

ـى عىٍف الى تيٍشًرؾى ًبي فىأىبىٍيتى ًإال  الشٍِّرؾى  ٍهًب ِدى  .ُٕٔ كىعىٍاتى ًفي الي
 

 الَحِديُث الَمق ُطوعُ  .4

 َتع ِريُفُو:

ًبًعيِّ  ًديثي ال ًذم عيًضيؼى إلىن التَ  : الحى ًديثي المىٍقطيكعي هيكى  .الحى

ٍيري ال مفكالمىٍقطيكعي  ٍتًفو كهيكى غى  اًلتًَت الس اىًدو كاىٍد سىبىؽى تىٍعًريتي ي.  مفقىًطً  ال ًذم هيكى مااًلتًَت المى

ٍكايكؼى كالمىٍقطيكعى  ـٍ ييسىمِّي المى هي  ٍحدىًة اَّيكلىن.نىمَ سىبىؽى ًفي الكى  (اَّثىرى )كبىٍعضي
 

ُمُو:  ُحك 

ًديثي المىٍقطيكعي لىٍيسى دى  ٍرفيػكًع إلىػن الا بًػيِّ الحى ـى المى ٍنػ هىػن عف  لىػ ي حي ًه تىػديؿُّ نى ًليون شىٍرًنٌيَنو إال  إذا  ػَءىٍت اىًرياىػ
كًط ال تًػي سىػبىؽى ًذٍنريهػَ ناػو ك ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى  ػًؿو فىػو ييٍقبىػؿي إال  ًبَلشُّػري ـي الميٍرسى ٍنػ دى ذًلػؾى يىنيػكفي لىػ ي حي

ًديًث ال ًؿ.ًفي الحى  ميٍرسى
                                                           

 .َٕٗالحيح البَْرمو نتَب اَّذافو بَب كض  اَّنؼ نهن الرنب في الرنكعو راـ  ُٕٓ

 .ّّّْالحيح البَْرمو نتَب عحَديث اَّابيَءو بَب ْهؽ ِدـو راـ  ُٕٔ



 

 
َُٗ 

 

ُقوِؼ والَمق ُطوِع:  ُفوِع والَمو  ـُ الَحِديِث الُقد ِسيِّ والَمر   ُحك 

ًى  ًى ًمفى اَّحًَديًث ييٍمًنفي عٍف تىنيكفى ميت اًلهى ٍيرى ميت اًلهىًً إف  هًذً  اٍَّاكاعى اٍَّربىعى الس اىًدو كييٍمًنفي  الس اىًد عٍك غى
عىتَءي  ًديثو  عٍف يىٍرًكيهَ الثِّقَتي عٍك الضُّ ٍيػرى ماعٍكالنىذ ابيكفو كًلذًلؾى ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى عمُّ حى ًحيحَن عٍك غى هَ الى

فًُّرهَ. ًً عٍك نىدىـً تىكى ح  كًط الالِّ فًُّر شيري سىًب تىكى و كذًلؾى ًبحى ًحيحو  الى



 

 
َُُ 

 الُعُموـُ الُمَتَعمَِّقُة ِبالَمت فِ 
ًديًث ميتىعىدِّ  ٍتًف الحى ًي ًبمى  دىةهو عهىمُّهَ مَ يىًهي:العيهيكـي الميتىعىهِّقى

 
 

 َغِريُب الَحِديثِ  .2

 َتع ِريُفُو:

ًديًث. ًي ًفي الحى : اٍَّلتَظي الغًَمضى ًديًث هيكى  غىًريبي الحى

ًديًث الغىًريًب ال ًذم هيكى  مفكهذا  ٍيري الحى ٍتًفو كهيكى غى هيكـً المى هيكـً الس اىًد. مفني  ني

ًً ال تًػي ال يي  ػ ػًديًث إال  ًبهػَو كهيػكى كهيكى ًمفى العيهيػكـً الهَم  ـي الحى و  مػفٍمًنػفي فىٍهػ ًً ًبي ػ ًً العىرى هيػكـً الهيغىػ ني
ًى. فمى كال ييٍتًقايهَ إال   ًبي   عٍتقىفى العىرى

 

 

  عمـو
 المتف

غريب 
 الحديث

تعدد 
 الروايات

محكـ 
 الحديث

مختِمؼ 
 الحديث

ناسخو 
 ومنسوخو

أسباب  
 وروده



 

 
ُُُ 

 ِمثاُلُو:

ًديثي  اىهىَهيـٍ حى ٍاتىـً كىالدُّب ًَء كىالا ًقي نفعىٍربى و  نف - ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الا ًبي   – كى  .ُٕٕ ًر كىاٍلميزىف تً اٍلحى
 

 َمصاِدُرُه:

ًديًثو كعٍحسىايهَ ًنتَبي  ًي )عيلِّتىٍت نيتيبه ميتىعىدِّدىةه ًفي غىًريًب الحى ف ن  (الاِّهَيى  هػ.َٔٔالٍبًف اًَّثيًرو الميتىكى

 

باُب ُوُروِد الَحِديثِ   .1  أس 

 َتع ِريُفُو:

ًي ال ًتي كىرىدى  : المياَسىبى ًديًث ًهيى كًد الحى . عٍسبَبي كيري ًديثي الا بىًكمُّ  ًفيهَ الحى

. كًؿ آًليًَت القيٍرًِف النىًريـً  كًهيى تيٍشًب ي عٍسبَبى الاُّزي

ًحيحَن. هىن فىٍهًمً  فىٍهمَن الى ًديًث ييسًَندي نى كًد الحى ًى سىبىًب كيري ٍعًرفى  كال شىؾ  عف  مى
 

 ِمثاُلُو:

: ًديثي ٍحرو كىاًحدو مىر   مفالى ييٍهدىغي اٍلميٍؤًمفي  حى  .ُٖٕ تىٍيفً  ي

هىٍيػً  الا بًػيُّ  ػف  نى ًن كفىٍقػرانو فىمى ًحػيُّ الش ػًَنري ًببىػٍدرو شىػنَ نًَئهىػػ مى ػػر ةى ال ي ػَ عيًسػرى عبيػك غي ػػ سىػبىبي ي: عا ػ ي لىم   ن اي ه  الى
و كذىنىرى فى  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  هىي  دو فىقَؿى ميف  نى : ال تىٍمسىػحي كعٍطهىقى ي ًبغىٍيًر ًفداءو ثيـ  ظىًترى ًبً  ًبأيحي ًنو فىقػَؿى ٍقران كنًَئهىػ

                                                           
و كهذ  اَّربعً عكنيًو اَّكؿ مالػاكع مػف الطػيفو ّٓاء الْمسو راـ الحيح البَْرمو نتَب اإليمَفو بَب عد ُٕٕ

كالثَاي مف القرعو كالثَلث مف  ذع ش رةو كالراب  مطهي بَلزفتو كالاهي ناهَ لسرنً تْمر الشراب فيهَو ثـ عبيح 
 كض  الشراب فيهَ م  مرانَة ندـ تْمر الشراب فيهَ.

 .ُّّٔالحيح البَْرمو نتَب اَّدبو راـ الحديث  ُٖٕ



 

 
ُُِ 

ٍيؾى  ٍ   ُٕٗنًَرضى ـٍ ييٍسػمى ػثىونو كلىػ ػًديثي مى و فىالػَرى الحى تىٍيفو كعمىرى بًػً  فىقيتًػؿى م دو مىر  ٍرتي ًبميحى ًْ : سى ًى تىقيكؿي ًبمىن 
 .َُٖاىٍبؿى ذًلؾى 

 

 َمصاِدُرُه:

ػؿي ًنتػػَبو ًفػي هػػذا الًعٍهػػـً هيػكى ًنتػػَبي  ػًديًث الش ػػًريؼً البىيػػَفي كالت عٍ )عٍفضى كًد الحى الٍبػػًف  (ًريػؼي ًفػػي عٍسػػبًَب كيري
و ت  ٍمزىةى الحسيايِّ الدِّمىٍشًقيِّ  هػ.َُُِحى

 
 ُسوُخوُ ن  مَ ناِسُخ الِحِديِث و  .3

 َتع ِريُفُو:

. رو ِّْ ٍنـو شىٍرًنيٍّ ميتىأ ٍنمَن شىٍرًنٌيَن ميتىقىدِّمَن ًبحي : عٍف يىٍرفى ى اي سيٍبحَاى ي حي  الا ٍسةي هيكى

و كالكال ري ِّْ ًديثي الميتىأ ًديًث هيكى الحى ـي.اٍ مى ا ًَسةي ًمفى الحى  سيكخي هيكى الميتىقىدِّ

ا مَ يىنيكفي  بىرى إم َ عٍف يىنيكفى اًلٍداَن عٍك نىًذبَنو كا  ْى بًَرو ًَّف  ال ٍْ كال يىنيكفي الا ٍسةي ًفي العىًقيدىًة كاَّ
و نىػأٍف يىنيػ ًً ـ  يياٍلػًبحي الا ٍسةي ًفي اٍَّحنَـً الش ٍرًني  َن ثيػ رامػ رامػَنو عٍك يىنيػكفى حى ـ  يياٍلػًبحي حى ػوالن ثيػ كفى الًتٍعػؿي حى

 حىوالن .

ِـّ ًحنىـً الا ٍسًة الت دىرُّجي ًفي الت ٍشًريعًَتو كهذا  مفك  ًً الت ٍشًريً  اإلٍسوًمي  مفعهى  .ُُٖكاًاًعي 
 

 ؟َكي َؼ ُيع َرُؼ الن س خُ 

كزي القىٍكؿي ًبَلا سٍ  هىن الا ٍسًة مَ يىًهي:ال يى ي ًي نى و كاًَّدل   ًة إال  ًبدىًليؿو

                                                           
 عم لف عسمح لؾ بَلتتَْر بأاؾ ْدنتاي. ُٕٗ

ودار النتػَب العربػيو بيػركتو ِٔٗ/ِالبيَف كالتعريؼ في عسبَب كركد الحديث الشريؼ البف حمزة الدمشػقي  َُٖ
 ـ.ُُٖٗلباَفو 

د. شػػرؼ القضػػَةو مؤسسػػً البيػػَفو  (التالػػكر اإلسػػومي)ااظػػر لهمزيػػد حػػكؿ كااعيػػً التشػػري  اإلسػػومي نتػػَب  ُُٖ
 تَب محَضرات في الثقَفً اإلسوميً د. شرؼ القضَة ِكْريفو نمَفو اَّردف.مَليزيَو عك ن



 

 
ُُّ 

 
ًديثي ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى تىاٍلًريحي الا ًبيِّ  - ع ـٍ )و كًمثَلي ي حى كهىػَ وًزيىػَرىًة اٍلقيبيػكرً  نػفاىهىٍيػتيني كري ـٍ  وفىزي اىهىٍيػتيني كى

ًَحيِّ  نف كـً اٍَّىضى ثو  ُِٖ ليحي ـٍ  وَ بىػدىا لىنيػـٍ فىأىٍمًسنيكا مى  وفىٍكؽى ثىوى اىهىٍيػتيني  ًإال  ًفػي ًسػقىَءو  ُّٖ الا ًبيػذً  نػفكى
بيكا ميٍسًنرنا ُْٖ ًً نيهِّهىَ كىالى تىٍشرى بيكا ًفي اٍَّىٍسًقيى  .ُٖٓ (فىٍَشرى

ب َسو رىًضيى اي  - ب ًديثي اٍبًف نى و كًمثَلي ي حى حًَبيِّ ه ن اله  ي نى )هيمَ ناتىاٍلًريحي الال  هىٍيً  عىف  رىسيكؿى اله ً  الى
ِى اٍلنىًديػدى  ت ن بىهى ـى حى َ َفى فىالى ـى اٍلتىٍتًح ًفي رىمىضى َ رىجى نى ْى ه ـى  سى كى

ـ  عىٍفطىػرى  ُٖٔ ػرى  ... (ثيػ ًْ نىػَفى اٍلًتٍطػري ِ كى
ٍيًف  ـى  مففىنىَايكا يىت ًبعيكفى اٍَّىٍحدىثى فىٍََّىٍحدىثى ... اٍَّىٍمرى ٍكاى ي الا ًَسةى اٍلميٍحنى يىرى  .ُٕٖ عىٍمًرً  كى

ـً التَ  - ت ري اًَسةه ًلٍهميتىقىدِّ ِّْ ًرو فَلميتىأ ِّْ ـي ًمفى الميتىأ و فىإٍف نيًرؼى الميتىقىدِّ  .الحقيقي ًنادى الت عَرضً  ًريةي

ًديثي  ـي )كًمثَلي ي حى  ًَ كـي  ُٖٖ عىٍفطىرى اٍلحى  .ُٖٗ (كىاٍلمىٍح ي

ًديثي  ًَئـه )كحى ه ـى كىهيكى الى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ـى الا ًبيُّ الى  .َُٗ (اٍحتى ى

                                                           
 عم نف ادَْرهَ. ُِٖ

 شراب التَنهً. ُّٖ

 كنَء لهمَء عك الهبف. ُْٖ

 .ٕٕٗرب  في زيَرة ابر عم و راـ  الهن ا نهي  كسهـالحيح مسهـو نتَب ال اَئزو بَب استئذاف الابي  ُٖٓ
 يف نستَف كاديد.منَف في الطريؽ بيف منً كالمدياًو ب ُٖٔ

 .ُُُّالحيح مسهـو نتَب الاليَـو بَب  كاز الالـك كالتطر لهمسَفرو راـ  ُٕٖ

الح َمً إْراج شيء مف الدـ كبَْالً مف عنهن الظهرو كالحَ ـ هك الػذم يتعػؿ ذلػؾو كالمح ػـك هػك الػذم  ُٖٖ
ذ ما  الدـ.  يْؤ

و بَب مَ  َء في نراهيً الح َمً لهالَئـو  ُٖٗ  .ْٕٕراـ  َم  الترمذمو نتَب الالـك

 يعرؼ النسخ 

 بالتصريح النبوي بتصريح الصحابي بالتاريخ



 

 
ُُْ 

ًً  مػففىقىٍد تىبىي فى  ػ ًى ثىمػَفو كعف  الث ػًَاي نػَفى ًفػي ًح   ًى سىػاى ؿى نػَفى ًفػي فىػٍتًح مىن ػ كايػًَت عف  اَّك  مىٍ ميػكًع الرِّ
ًؿ. ًاي اًَسَْن ًلأٍلك  ًى نىٍشرو فىيىنيكفي الثَ  داًع سىاى  الكى

ػػ ػػَ مػػَ ذى كعم   ـ  تً يىػػ عفٍ  في ًنػػمٍ و فػػو يي ايػػؽو دى  فغيػػري  مػػَعً بَإل ٍ عيضػػَ  ينػػكفي  سػػةى الا   عف   مػػف همػػَءً العي  بعػػضي   ي رى نى
ػػػ ـو ٍنػػػحي  ةً ٍسػػػنهػػػن اى  اإل مػػػَعي  ػػػ ليػػػؿو دى  كفى دي  يٍّ نً رٍ شى  يؿى لً الػػػد    ي فىػػػرٍ يى  – اٍاعىقىػػػدى  إفً  – اإل مػػػَعى  و كلنػػػف  نيٍّ رٍ شى

  .يٍّ عً طٍ اى  دىليؿو  إلن ي  اِّ الظ  
 

 َمصاِدُرُه:

ت ) يِّ مً ًلٍهحػػَزً  (سيػػكًخ ًمػػفى اآلثػػَرً اٍ مى االٍنًتبػػَري ًفػػي الا ًَسػػًة كال)عٍشػػهىري ًنتػػَبو ًفػػي هػػذا الًعٍهػػـً هيػػكى ًنتػػَبي 
 .(ػه ْٖٓ

 

َتِمُؼ الَحِديِث . 4  :292ُمخ 

 َتع ِريُفُو:

ًديثي ال ًذم ييًَْلؼي دىًليون. : الحى ًديًث هيكى تىًهؼي الحى ٍْ  مي

ظي ًمفى الت ٍعًريًؼ مَ يىًهي:  كييوحى

ػػػًحي - ػػػًديثى الالى ٍيػػػرى عا ػػػ  يىٍشػػػمىؿي الحى ػػػًحيحً  حى كغى لًِّتيفى ًفػػػي نيتيػػػًب مْتهػػػؼ الالى ػػػؤى ػػػًاي ي المي و كهػػػذا هيػػػكى الى
ًديًث.  الحى

ًى الظ ًَهرً عف  الت ٍعًريػػػؼى  - ػػػًديًث نىمػػػَ يىٍشػػػمىؿي الميَْلىتىػػػ ًىو كهػػػذا بًػػػَلا ظىًر إلىػػػن الحى ًقيًقي ػػػ ًى الحى ًىو كالميَْلىتىػػػ ي ػػػ
دىرى ًمفى الا ًبيِّ  هىاَو ال نىمَ الى  .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ي ن اه  الى كىالى

ٍقػػونو عٍك كاًاعػػَنو عٍك ًنٍهمػػَن تىٍ ًريبً  - ػػًديثَنو عٍك نى ًنو عٍك حى و سىػػكاءن نػػَفى الػػد ًليؿي ِيىػػ ًً َن عا ػػ ي يىٍشػػمىؿي نيػػؿ  اًَّدل ػػ ٌيػػ
ٌيَن.  ًحسِّ

                                                                                                                                                                      
و بَب الح َمًو راـ  َُٗ  .ُّٗٗالحيح البَْرمو نتَب الالـك
ـ و لهػػدنتكر ََُِااظػػر فػػي هػػذا المكضػػكع البحػػث الماشػػكر فػػي م هػػً دراسػػَت فػػي ال َمعػػً اَّردايػػًو سػػاً  ُُٗ

 شرؼ القضَة.



 

 
ُُٓ 

ي زى بىٍعضي الميٍحدىًثيفى كاى  ػكا  ٍد مى الُّ ْى ػًديًثو فى ًديًث كميشػنًؿ الحى تهًؼ الحى ٍْ ًً بىٍيفى مي ػ ؿى ًبميعَرىضى اَّك 
. ًديًث ِيىً عٍك العىٍقؿو عكمَ شَنىؿى ذًلؾى ًً الحى ًاي ًبميعَرىضى كا الثَ  الُّ و كْى رى ْى ًديثَن ِ ًديًث حى  الحى

هيػكـً  لِّتيػكفى ًفػي ني هىػن هػذا دىرىجى الميؤى ًديًثو كنى ًحيحي عا  ي هيكى ال ًذم ييسىم ن عٍيضَن: مشنؿ الحى كالال 
ـٍ يى  ػػػػًديًثو فىهىػػػػ ػػػػعيكا الحى هىٍيػػػػً  سػػػػَرى ناػػػػضى ػػػػًديًثو كنى كاًحػػػػدان ًلمشػػػػنًؿ الحى ػػػػًديًث كى تىًهػػػػًؼ الحى ٍْ كااىٍيًفو كىاًحػػػػدان ًلمي

ٍيف. ـٍ يىٍ عىهيكهيمَ ًنٍهمى ًديًثو فىهى تىًهًؼ الحى ٍْ لِّتيكفى ًفي ًنٍهـً مي  الميؤى

ـي   الِّ  مفكييعىدُّ هذا الًعٍه ْى ًديًثو كيىٍحتَ ي ي نيؿُّ الميتى هيكـً الحى ِـّ ني ػ ي عهى و فىيىٍحتَ ي ًً اًليفى ًفػي الش ػًريعى
ػًديًث كالًتٍقػً و كبىػيٍ  ًي ال ػًَمعيكفى بىػٍيفى الحى ػ ا مػَ ييٍتًقايػ ي اًَّئم  ًيو كا  دِّثي كالميتىسِّري كالتىًقيػ ي كالد اًنيىػ فى العيهيػكـً الميحى

 ًً ًً كالعيهيكـً الط ًبيًعي  هىن المىعًَاي الد  ُِٗالش ٍرًني  كفى نى .و الغىك االي ًً  ًايقى
َيُتُو:  أَىمِّ

يىتي ي  زي عهىمِّ  ْوًؿ مَ يىًهي: ً مفتىٍبري

ًديًث الا بىًكمِّ الش ًريًؼ. نفرىدُّ الشُّبيهًَت  -  الحى

- . ًً ًحيحى ًً الال  ًً الش ٍرًني   بىيَفي نىدىـً تىعَريًض اًَّدل 

ًذ ًبمَ ًفيً   - ٍْ ًديًث ًلأٍل ًحيًح ًلٍهحى ٍعاىن الال  هىن المى ايكؼي نى . فمالكي قًَئدى كعٍحنَـو  نى

 

أُتُو:  َنش 

ـي  ػػأ هػػذا الًعٍهػػ ػػذي زى ٍاػػمي اىشى ػػالا بًػػيِّ  فً مى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ًضػػيى اي ـى ه  سى ًً رى ػػحَبى ـٍ نػػاو فىقىػػٍد نػػَفى بىٍعػػضي الال  هي
ػػيىٍستىٍشػػًنهيكفى بىٍعػػضى اَّحًَديػػًثو كنػػَفى الا بًػػيُّ  ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػًديثي  مػػفهػػَو ك نا ييً يػػبيهيـٍ  ـى ه  سى ذًلػػؾى حى

كًسبى نيذِّبى  فمى ) َسىبي ًحسىَبنَ يىًسيرنا اىَلىتٍ  وحي لىٍيسى يىقيكؿي اله  ي تىعىَلىن فىسىٍكؼى ييحى ًي فىقيٍهتي عىكى ًَئشى  :اىَلىٍت نى
َ ذىًلًؾ اٍلعىٍرضي  :فىقىَؿى  لىًنٍف  وًإا مى  .ُّٗ (ايكًاشى اٍلًحسىَبى يىٍهًهؾٍ  فمى كى

                                                           
يهػَ: متػَتح نتبتي في مْتهؼ الحديث ندة عبحَث متميزة ك الحمدو عكلهَ: متن تياتة الركح فػي  ال اػيفو كثَا ُِٗ

رابعهػػَ: هػػؿ الغيػػب ْمػػس ال يعهمهػػَ إال او كثَلثهػػَ: ثيبػػكت الشػػهر القمػػرم بػػيف الحػػديث الابػػكم كالعهػػـ الحػػديثو ك 
َمسػهَ: هػؿ يتعػَرض الحػديث الالػحيح مػ  القػِرف النػريـ عك العهػـ؟ حػديث: ْهػؽ  عحَديث الطػب الابػكم كحػيو ْك

  َزا نهميَ.اد ك دت عف في  إنك و امكذ َ ا التربً يـك السبت

 .َُّالحيح البَْرمو نتَب العهـو بَب المرا عً في العهـو راـ  ُّٗ



 

 
ُُٔ 

ًى ناًي رىًضيى اي فىقىٍد رىعٍت نًَئشى  ػًديثى ييعػًَرضي اآليىػ ػ و فىسىػألىٍتو كع َبىهػَ الا بًػيُّ هَ عف  الحى ن ه  الى
 .ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  اي 

 

باُبُو:  أس 

ًديًث ًند ةي عٍسبَبو عهىمُّهَ: تىًهًؼ الحى ٍْ كًد مي  ًلكي ي

و فىيىتىعَرىضي الا ًَسةي مى ى ال - ٍنـً الش ٍرًنيِّ  سيكًخ.اٍ مى الا ٍسةي ًفي الحي

ٍيري ي. - كىا ي غى كا ي مى ى مَ رى طىأي الر اًكمو فىيىتىعَرىضي مَ رى  ْى

- . ًً و عٍك العىٍقًهي  ًً ًً الًعٍهًمي  ٍسألى ًديًثو عٍك المى  سيكءي التىٍهـً ًلٍهحى

 

ِتالُؼ؟  َكي َؼ ُيَحؿ  االخ 

ًتوًؼ اتِّبَعي مَ يىًهي ًبَلت ٍرًتيبً  ٍْ ؿِّ اال  :ُْٗ الر اً حي ًفي طيريًؽ حى

 
ػػػذي بًػػػً و فىػػػو بيػػػد   - ع ْى ػػػًعيؼى ال ييٍؤ ػػػًعيًؼو ًَّف  الض  ػػػًديًث الض  ًنو بىٍعػػػدى عٍف  مػػػفرىدُّ الحى اٍسػػػًتٍبعًَدً  ًبدايىػػػ

ٍهاَ ي ًفي الت ٍعًريؼً  ْى  .عٍد

ًى عٍ شيػػ بػػفً  يػػرةً غً المي  : حػػديثي   ي ثَليػػكمً   حى سىػػمى  ـى كسػػه   نهيػػ ً  الػػهن اي  بػػي  الا   عف   رضػػيى اي ناػػ  ب
ْي هى عنٍ   رضػيى اي ناػ  نهػيٍّ  هػك حػديثي  اكيػَن  حديثَن  عَرضي يي  ضعيؼه  حديثه  كفهو ُٓٗ  ً هً تى كعسٍ  ؼِّ ن ال

: ـى  نهي ً  الهن اي  اً  رسكؿى  رعيتي  اَؿى  .ُٔٗ  ً يٍ ت  ْي  رً نهن ظَهً  حي سى مٍ يى  كسه

                                                           
فػػي م هػػً دراسػػَت فػػي ال َمعػػً اَّردايػػً سػػاً  (نهػػـ مْتهػػؼ الحػػديث عالػػكل  كاكانػػد )ايشػػر لػػي بحػػث بعاػػكاف  ُْٗ

وؼو ـو ذنػػرت فيػػ  المعهكمػػَت الاظريػػً متالػػهًو كفيػػ  إضػػَفَت  ديػػدةو كذنػػرت فيػػ  اآلراء فػػي إزالػػً االْػػتََُِ
 كاَاشتهَو كر حت مَ ذنرت  عنو .

 االختالؼحؿ 

 رد الضعيؼ نسخ صريح التوفيؽ نسخ بالتاريخ الترجيح التوقؼ



 

 
ُُٕ 

و ًمػػفى الا بًػػيِّ  - ب ػػًريحي ػػالا ٍسػػةي الال  ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػحًَبيِّ  ـى ه  سى فىػػو يىاًلػػحُّ عٍف ايحػػًَكؿى  ُٕٗ عٍك الال 
ٍم ى كالت ٍكًفيؽى بىٍيفى الا ًَسًة كال ًريحَن.ماال ى  سيكًخ اىٍسَْن الى

ػػػ كرً بيػػػالقي  ةً يػػػَرى زً  : حػػػديثي  ي ثَليػػػكمً    ى ٍمػػػال ى  حػػػَكؿى اي  عفٍ  حُّ اًلػػػو فػػػو يى ةً ٍسػػػفػػػي الا    ي ري ٍنػػػذً  ؽى بى الػػػذم سى
 .كخً سي ماكال ةً َسً الا   بيفى  كفيؽى كالت  

ٍم ي كالت   - ت و عك الميٍطهىػًؽ نهػن الميقىي ػًدو عك ٍُٖٗكًفيؽي ال ى ٍمػًؿ العػَِـّ نهػن الْػَصِّ و كينكفي مثون بحى
ًً كاآلْرى نهن الم ًَزو إلن غيًر ذلؾ مف الطيريؽً   .ًبتىٍهـً عحًدهمَ نهن الحقيق

الػهن  بػيِّ غػَزم الا  مى  في بعضً  تٍ دى  ً كي  امرعةن  عف   رضيى اي ناهيمَ مرى ني  بفً ا حديثي :  ي كمثَلي 
ػػػ سػػػَءً الاِّ  ؿى ٍتػػػاى  ـى نهيػػػ  كسػػػه   الػػػهن اي  اً  رسػػػكؿي  رى نى فػػػأاٍ  ًن كلىػػػتي قٍ مى  ـى كسػػػه   نهيػػػ ً  اي  فهػػػذا و ُٗٗ يَفً بٍ كالالِّ

ـٍ   تعػَلن  ً م  اكلً   ي ري ظَهً  يتعَرضي  الحديثي  ػٍدتيميكهي ٍيػثي كى ى }فىػٍَاتيهيكا اٍلميٍشػًرًنيفى حى
كالتكفيػؽ بياهمػَ و ََِ

نيفو كعف الحديث َْص بَلاسَء كالالبيَفو فيستثان مَ فػي الحػديث عف اآليً نَمً في نؿ المشر 
 ممَ في اآليً.

ًً الس ًَبًؽ. - ث ًريًةو نىمَ ًفي ًمثًَؿ الًح َمى ًريًحو عٍم ًبَلتَ  ٍيري الال   الا ٍسةي غى

ٍشػهيكري نى  - ج ػًحيًحو كالمى هىػن الال  ػحُّ نى سىػًفو كاَّالى هىػن الحى ًحيحي نى حي الال  و فىييرى   هىػن العىًزيػًز الت ٍرً يحي
 كالغىًريًبو كهنىذا.

                                                                                                                                                                      
 .ٕٗ َم  الترمذم و راـ  ُٓٗ
 و ترايـ العَلميً . ُِٔساف عبي داكد و نتَب الطهَرة و راـ  ُٔٗ
لػػـ ع ػػد مػػف الػػرح بػػَلتتريؽ بػػيف الاسػػة الالػػريح كالاسػػة غيػػر الالػػريحو كتقػػديـ اَّكؿ نهػػن ال مػػ  كالتكفيػػؽو  ُٕٗ

د ماػػ و كلعػػؿ نهمَءاػػَ السػػَبقيف رانػػك  كلػػـ يالػػرحكا بػػذلؾو فَحتػػَج كتػػأْير الثػػَاي ناػػ و كلنػػف التمييػػز الػػحيح ال بػػ
 اَّمر إلن بيَف كتالريح.

له م  كالتكفيؽ طرؽ نثيرة يضيؽ ناهَ المقَـو كمف عشهرهَو حمؿ العػَـ نهػن الْػَصو كحمػؿ المطهػؽ نهػن  ُٖٗ
ن الم َزو كتقدير نهمً المقيدو كحمؿ المحتمؿ نهن الظَهرو كالتاكي و كفهـ عحد الااليف نهن الحقيقً كاآلْر نه

 يقتضيهَ المقَـ.

 .َُّْالحيح البَْرمو نتَب ال هَد كالسيرو راـ   ُٗٗ
 .ٓسكرة التكبً  ََِ



 

 
ُُٖ 

ػػػًذ بػػػأمو مػػػف - ح ٍْ و كهػػػك نػػػدـي اَّ س حػػػون لوْػػػتوًؼو كلناػػػ  مكاػػػؼه لػػػي و كهػػػذاالػػػدليهيف الت كاُّػػػؼي
ـيو كلنااػػَ ال ا ػدي ًمثػػَالن كاحػدان ميتتىقػػَن نهيػ  بػػيف العهمػًَءو فمػػَ تكاىػؼى فيػػ   ًهػيه ربمػػَ يالػؿي إليػػ  العػًَل نىمى

ركف. ْى  نًَلـه لـ يتكاٍؼ في  ِ

 

 َمصاِدُرُه:

ًديًث مىالًَدري ميتىعىدِّدىةهو كلًنٍف عهىمُّهَ مَ يىًهي:  ًلميْتهًؼ الحى

و ت  - ًديًثو ًلهش ًَفًعيِّ ًتوؼي الحى ٍْ . فمى هػو كهيكى عك ؿي َِْا  نىتىبى ًفي هذا الًعٍهـً

ًىو ت  - ًديًثو اًلٍبًف ايتىٍيبى  هػ.ِٕٔتىٍأًكيؿي ميْتهًؼ الحى

و ًلعىٍبػػػًد اً الا ػػػدمِّو ت ميٍشػػػًنوتي اَّحًَديػػػًث الا بى  - ًً كبىيَايهػػَػ اىشى ًفيػػػً  مػػَػ عىٍشػػػنى ًُّّٓكي ػػػ ؿى فػػػي هػػػػو كاىػػػٍد اػػَػ
و كهيكى عٍحسىفي  ًريف. فمى الطِّبِّ كالتىهىًؾ كالًعٍهـً ِّْ  نىتىبى ًفي هذا المى ًَؿ ًمفى الميتىأ

 

ـُ الَحِديثِ  .5 َك  ُمح 

 َتع ِريُفُو:

ًديثً  ـي الحى ًديثي ال ذً  ميٍحنى : الحى  .ييعًَرضي دىليو م الهيكى

ًديًث. مف اَّىًدل ًً  عٍم ال ييعًَرضي ي شىٍيءه  تهؼ الحى ٍْ هىن نىٍنًس مي  كلىٍك ظًَهرانو فىهيكى نى

 . ًً و كتىتىبُّ و كاٍسًتٍقالَءو ًلنيؿِّ اًَّدل  كًد ميعًَرضو يىٍحتَجي إلىن ًنٍهـو كاًس و ـى ًبعىدىـً كي ي ٍن  كلًنف  الحي
 

 ِمثاُلُو:

ًديثي  ًه  الى )حى دىاى ةه ًبغىٍيًر طيهيكرو كىالى الى وى هيكؿو  مفتيٍقبىؿي الى  .َُِ (غي

 

 

                                                           
 .و كالغهكؿ: الْيَاً في المغاـ في ال هَدِِْالحيح مسهـو نتَب الطهَرةو بَب ك كب الطهَرةو راـ  َُِ



 

 
ُُٗ 

 101َتَعد ُد ِرواياِت الَمت ِف  .6

 تعريفو:

. :هكتعدد الركايَت   عٍف ييٍركىل الحديثي الكاًحدي بأنثًر مف لتظو
 

 مثالو:

ًً  ( فقد ركم بعػدة علتػَظ ماهػَ )إامػَ اَّنمػَؿي بَلايَتً  مَ اَّنمَؿي حديث: )إا   ًً  ك )العمػؿي ( بَلايػ ( بَلايػ
 (.بَلايًً  ك )اَّنمَؿي 

 

تِمِؼ الَحِديثِ  ُؽ َبي َنُو وَبي َف ُمخ   الَفر 

رىل نذا(نىًثيران مَ تىمىرُّ ًبَلقًَرًئ ًنبَرىةي  ٍْ ًو عي ًديًث؟ )كًفي ًركايى تهًؼ الحى ٍْ ؿه ًفي مي ًْ  فىهىٍؿ هذا دا

تىًهتَف كذًلؾى   ٍْ كىابي عا هيمَ ًنٍهمًَف مي ك  مفكال ى  :كي ي

ٍعاىنو فىهذا  - ًتوؼو ًفي المى ٍْ كايَتي لىٍتظَن ديكفى ا ًديًث. مفالت عىدًُّد كلىٍيسى  مفاىٍد تىتىعىد دي الرِّ تهؼ الحى ٍْ  مي

ػػػػًديًثو إال إذا ركل الػػػػراكم  - تًهػػػػؼ الحى ٍْ ػػػػًديًث ًمٍثػػػػؿي مي ًى لىػػػػ ي ًبسيػػػػكًء فىٍهػػػػـً الحى كايػػػػًَت ال نىواىػػػػ تىعىػػػػدُّدي الرِّ
 َلمَ بَلمعَاي.الحديث بَلمعان كلـ ينف ن

ػ ى  - ػرو عك مى ْى ػًديثو ِ ًو عٍك حى ػ ى ِيىػ ػًديًث فىمى تهػؼ الحى ٍْ ػَ مي ػًديًث اىٍتًسػً و عم  كايػًَت يىنيػكفي ًفػي الحى تىعىدُّدي الرِّ
 الًعٍهـً عٍك العىٍقًؿ.

 

باُب َتَعد دِ   :ِرواياِت الَمت فِ  أس 

ًديًث الكى  ٍتًف الحى كىايًَت ًفي مى  اًحًد؟مَ هيكى سىبىبي تىعىدًُّد الرِّ

ًئيسىٍيف هيمَ: ٍيف رى ـي إلىن ًاٍسمى كىابي عف  ًلهت عىدًُّد عٍسبَبَن نىًثيرىةنو كلًنا هَ تىٍاقىًس  كال ى

                                                           
 ً دراسً ع ريتهَو فأضتت  هاَو كلهمزيػد هذا المكضكع ال ت د  في نتب نهـك الحديث كال في غيرهَو كهك اتي َِِ

عسػػػبَب تعػػػدد )مػػف المعهكمػػػَت حػػػكؿ هػػػذا المكضػػكع ااظػػػر النتػػػَب الكحيػػػد الػػذم بحػػػث هػػػذا المكضػػػكع كهػػك نتػػػَب 
 لهدنتكر شرؼ القضَة كالدنتكر عميف القضَةو دار التراَفو نمَفو اَّردف. (الركايَت في متكف الحديث الابكم



 

 
َُِ 

 
ؿي  ـي اَّك  ًَدري الًقٍس  و كهذا عٍاسَـه عهىمُّهَ:ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى الر سيكًؿ  نف: الت عىدُّدي الال 

ٍعاىن كتىعىدُّدي ا - ًن ًلػذًلؾى بًػأمِّ  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى لهىٍتًظو ًَّا  ي اتِّتَؽي المى ػ ػدى حَ ى ٍعاىن نيه مػَ كى ى يىٍذنيري المى
ٍعاىنو ًمٍثؿي  ـ  الا ػَسى فىٍهييػكً ٍز فىػًإف  مػايىػَ عىيُّهىػَ الا ػَسي ًإف  )لىٍتظو ييًتيدي المى ـٍ عى ـٍ مياىتِّػًريفى فىػأىيُّني كىرىائًػً   مػفني

ًً اٍلنىًبي َ ى ذىا اٍلحى ًعيؼى كى  .َِّ (رى كىالض 

ًديثي  تٍِّؼ فىإً  فمى )كحى ْى َ فىٍهيي ـ  اىٍكمن ـي عى ـي  ف  ًفيًه ف  ًفػيًه ـي  اٍلنىًبيػرى كىاً  ف  ًفػيًه ػًريضى كىاً  ـٍ ذىا  اٍلمى ف  ًفػيًه ػًعيؼى كىاً  الض 
ؿِّ نىٍيؼى شىَءى  ـٍ كىٍحدى ي فىٍهييالى ديني ه ن عىحى ذىا الى ًً كىاً  َ ى  .َِْ (اٍلحى

ٍعاىن كىاًحده.فى   قىٍد ًايو ًفي مياَسىبىتىٍيفو كالمى

ـي الا ًبيِّ  - ػًؿ بًػأٍنثىرى  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى ًايَ و ًمٍثػؿي  مػفًبَلعىمى ًو هىٍيػً  )طىًريقىػ ػه ن اله ػ ي نى ػأى الا بًػيُّ الى تىكىض 
ه ـى مىر ةن مىر ةن  سى  .َِٓ (كى

ًديثي  ه ن اله  )كحى تىٍيفً عىف  الا ًبي  الى تىٍيًف مىر  أى مىر  ه ـى تىكىض  سى هىٍيً  كى  .َِٔ ( ي نى

ػػ ي ًهػػكلًنػػف  عٍنثىػػرى ًفعٍ  ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ػػر   ـى ه  سى ػػكاًز المى هىػػن  ى تىٍيفو كاٍسػػًتٍحبَبً ثىوثػػَنو فىهػػذا دىًليػػؿه نى ػػر   ًة كالمى
. ًً  الث وثى

 

                                                           
 .ْٔٔب عمر اَّئمً بتْتيؼ الالوة في تمَـو راـ الحيح مسهـو نتَب الالوةو بَ َِّ

 .ْٖٔو راـ َفالسَبق الحيح مسهـو النتَب كالبَب َِْ
 .ُٕٓالحيح البَْرمو نتَب الكضكءو راـ  َِٓ
 .ُٖٓالحيح البَْرمو نتَب الكضكءو راـ  َِٔ

 الروايات تعدد

 مف الرواة

 رواية بالمعنى حكاية فعؿ جمع، اختصار

 مف النبي

 اتحاد المعنى تعدد العمؿ



 

 
ُُِ 

ًاي ـي الثَ  ًَدري الًقٍس كىاًةو كهذا عٍيضَن عٍاسَـهو عهىمُّهَ:ال نف: الت عىدُّدي الال   رُّ

ًديث  - ٍعاىنو ًمٍثؿي حى ًي ًبَلمى كىايى و َِٕ (إا مَ اٍَّنمَؿي ًبَلاِّيَتً )الرِّ (هػَ ماو فىإف  لى ي ًركىايَتو ًً ػؿي ًبَلاِّي ػ  )العىمى
َِٖ. 

-  ًً ػػحَبى ػػدىده ًمػػفى الال  ػػؼى نى ًي الًتٍعػػًؿ و فىػػإذا كىالى ًضػػيى اي  - ًحنَيىػػ ػػوةى  - هيـٍ نػػارى ػػالا بًػػيِّ  الى  ن اي ه  الى
ٍيري ميٍمًنٍف.ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ؟ هذا غى ـٍ  و فىهىٍؿ ييٍمًنفي عٍف تىت ًحدى ًنبَراتيهي

ٍيػػري ذًلػػؾى  - يري ًفػػي النىًهمػػًَتو كغى ًْ ـي كالت ػػٍأ ػػًديًثو عٍك الت ٍقػػًدي ًتالػػَري الحى ٍْ ػػًديثىٍيفو عٍك ا ٍمػػ ي الػػر اًكم بىػػٍيفى حى  ى
 ًمفى اٍَّسبًَب. 

  

                                                           
 الحيح البَْرمو الحديث اَّكؿ. َِٕ

 .ََٕٓالحيح البَْرمو نتَب الانَحو بَب مف هَ رو راـ  َِٖ



 

 
ُِِ 

 
َدُة الس اِدَسةُ الوَ   ح 

 

واياتِ  ِتالُؼ الرِّ  اخ 
 

 الثقة. زيادةُ  .2

 األسانيد. ؿِ صِ ت  في مُ  زيدُ المَ  .ِ

 .جُ رَ د  المُ  .ّ

 .حفوظُ والمَ  اذ  الش   .ْ

 .عروؼُ والمَ  رُ نكَ المُ  .ٓ

 .بُ رِ طَ ض  المُ  .ٔ

 .وبُ مُ ق  المَ  .ٕ

 .ؼُ ح  صَ المُ  .ٖ

 .ؿ  عَ المُ  .ٗ

  



 

 
ُِّ 

 واياِت الرِّ  تالؼُ اخ  
ػػػٍت هػػػًذً  الكى  هيػػػكـً  مػػػفٍحػػػدىةي لىٍيسى ػػػٍت  ني ػػػًتوؼى ًفػػػي  مػػػفالس ػػػاىًد كىٍحػػػدى يو كلىٍيسى ٍْ ػػػٍتًف كىٍحػػػدى يو ًَّف  اال هيػػػكـً المى ني

ًه نىًبيػ يىػ كايػًَت عهىمِّ ػًتوًؼ الرِّ ٍْ ػٍتًفو كاًل كايًَت ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى ًفػي الس ػاىًدو كييٍمًنػفي عٍف يىنيػكفى ًفػي المى رىةه الرِّ
كىا طػػػػَءي الػػػػرُّ ٍْ ػػػػؼي ع ًثيػػػػران مػػػػَ تيٍنتىشى ًتوفػػػػَت ًفػػػػي  مػػػػفًة فىنى ٍْ ًتوفػػػػًَتو فىمػػػػَ ًهػػػػيى هػػػػًذً  اال ٍْ ػػػػوًؿ هػػػػًذً  اال ًْ

كىايًَت؟.  الرِّ

 
 

 
 

 

اختالؼ 
 الروايات

 زياَدُة الثَِّقةِ 

 الُمَعؿ  

 الُمَصح ؼُ 

 الَمق ُموبُ 

َطِربُ  الُمن َكُر  الُمض 
 والمعروؼ

الش اذ  
ُفوظُ   والَمح 

َرجُ   الُمد 

 الَمِزي دُ 



 

 
ُِْ 

 ِزياَدُة الثَِّقةِ  .2

 َتع ِريُفيا:

ًي ًمفى اٍَّلتَظً  : مَ يىًزيدي ي الثِّقى ًً ًهيى ٍيري ي ًمفى الثِّقًَت. في الحديثً  ًزيَدىةي الثِّقى كىا ي غى هىن مَرى  نى
 

ُميا:  ُحك 

ٍعهيكـه  ًى مى ًهو كلًنػف  الميٍشػًنهى ٍقبيكلىػ ػًعيؼي مى كىا ي الض  هىػن مػَرى ًً نى ًى لىهػَو كًزيػَدىةي الثِّقىػ ػ ػًعيًؼ ال ًايمى عف  ًزيَدىةى الض 
ػٍتًفو فىهىػٍؿ تيقٍ  ـٍ ًفػي المى ٍيػري ي ًمػفى الثِّقػًَتو سىػكاء نػَفى ذًلػؾى ًفػي الس ػاىًد ع كىا ي غى هىػن مػَ رى ًً نى بىػؿي ًفي ًزيَدىًة الثِّقى

ـٍ تيرىدُّ؟هذً  يَدىةي ع  ً  الزِّ

كابي  و فىًهيى ًاٍسمَف: نفكال ى ًً  هذا السُّؤاًؿ يىٍأًتي بىٍعدى تىٍقًسيـً ًزيَدىًة الثِّقى
 

ُؿ: ِزياَدُة الثَِّقِة ِفي الس َندِ  ـُ األو   الِقس 

كدىةي هياَ ًهيى  يَدىةي المىٍقالي ٍكايكًؼو عك كالزِّ ًديًث المى ٍف ي الحى ٍيػًر المي رى اٍلؿي غى ػَ ًزيػَدىةي راكو كى ت اًلػًؿو عم 
ػػكعو ْػػَصٍّ اٍسػػمي ي  ػػدًِّثيفى عىٍفػػرىديك ي ًبمىٍكضي ًنو كلىًنػػف  الميحى ًقٍيقىػػ : ًفػػي الس ػػاىًد الميت اًلػػًؿ فىهػػي ًزيػػَدىةه فػػي الس ػػاىًد حى

 المىًزيدي ًفي ميت اًلًؿ اَّسًَايًد كسىيىٍأًتي إٍف شَءى اي.
 

ياَدِة: ـُ الزِّ  ُحك 

:تىعىد دىٍت ِرا ًً ٍنـً ًزيَدىًة الثِّقى  ءي العيهىمًَء ًفي حي

ـٍ مافى  -  ميٍطهىقَن. اىًبهىهَ فمى هي

ـٍ ماك  -  رىد هَ ميٍطهىقَن. فمى هي

ًتهَ. - هىن نىدىـً اًلح  و إال  إذا دىل ٍت القىراًئفي نى  كالر اً حي عا هَ تيٍقبىؿي

ًهو كالزِّ  ًهو كذًلؾى ًَّف  راًكيىهَ ًثقى ٍقبيكلى ًى عاةي ال تى يَدى فىًهيى غًَلبَن مى ٍت  ي داًئمػَن ميَْلىتىػ ػح  ب مػَ الى ًً ًلغىٍيػًرً و فىري الثِّقىػ
كىايىتَف.  الرِّ

 



 

 
ُِٓ 

ِثَمُتيا:  أم 

ػػًديثي  ٍكايػػكًؼ حى ٍفػػ  المى ًشػػقُّ ي ناػػًإذىا نىػػَفى )ًمثػػَؿي رى ًً كى ػػ ػػَءى يىػػٍكـى اٍلًقيىَمى ػػَ  ى ـٍ يىٍعػػًدٍؿ بىٍياىهيمى ػػًؿ اٍمرىعىتىػػًَف فىهىػػ دى الر  ي
َ ًإال   نىَفى  (سىًَاطه  ًديثى مىٍرفيكنن ًديًث هىم َـو  مفييقىَؿي كىالى اىٍعًرؼي هىذىا اٍلحى ًَفظه  وحى ًه حى  .َِٗ كىهىم َـه ًثقى

حى التٍِّرًمًذمُّ المىٍرفيكعى.  ٍكايكفَنو كاىٍد رى   ًكمى مىٍرفيكنَن كمى ًديثي ري  فىهذا الحى

رى ى ي التٍِّرًمًذمُّ ًبسىػ ٍْ ًؿ مَ ع اٍلًؿ الميٍرسى ٍبػًد الػر حٍ  نػفاىًدً  كًمثَؿي كى ًى ٍبػًف نى ػهىمى عىبًػي  نػف مفً عىبًػي سى
ٍيرىةى  ػه ـى ... اػَؿ  هيرى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى لىػ ي ًبطىَاىتىػَفً )الا بًػيُّ الى ًن ًإال  كى ًهيتىػ ْى ـٍ يىٍبعىػٍث اىًبيوػَ كىالى   َُِ ًإف  اله ػ ى لىػ

تىٍاهىػَ ي  كًؼ كى ًه تىػٍأميري ي بًػٍَلمىٍعري بىػَالن اٍ مي الٍ  نػفًبطىَاى ْى ًه الى تىػٍأليك ي  ًبطىَاىػ ػكى  ُُِ نىػًر كى ًى السُّػكًء فىقىػٍد  فمى ييػكؽى ًبطىَاىػ
ًايى    (.كي

كىا ي التٍِّرًمًذمُّ  ٍبػًد الػر حٍ  نفثيـ  رى ًى ٍبػًف نى ػهىمى ػه ـى  مفً عىًبي سى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى .. عىف  رىسيػكؿى اله ػً  الى
ـٍ يىٍذنيٍر ًفيً   لى ٍيرىةى  عىًبي نفكى  .هيرى

و ًى تػػًَبًعي  ػػهىمى ًهو فىػػأبيك سى ػػهى ًي ميٍرسى ًايىػػ ًهو كالثَ  ًي اَّكلىػػن ميت اًلػػهى كىايىػػ ػػحى التٍِّرًمػػًذمُّ الرِّ  فَلرِّ ًى كاىػػٍد رى   كىايىػػ
ًى   .ُِِ اَّيكلىن الميت اًلهى

 

ـُ الث اِني: ِزياَدُة الثَِّقِة ِفي الَمت فِ   الِقس 

ًن  يَدىةي نىًهمى ٍيري ي. كتىنيكفي هًذً  الزِّ ـٍ يىٍرًكهَ غى ًن لى ٍمهى  عٍك  ي
 

ُميا:  ُحك 

يَدىًة: ٍنـً هًذً  الزِّ  كاىٍد تىعىد دىٍت ِراءي العيهىمًَء ًفي حي

ـٍ ميٍطهىقَن. - هي  فىقىًبهىهَ بىٍعضي

                                                           
 .ُُُْالترمذمو نتَب الانَحو بَب مَ  َء في التسكيً بيف الضرائرو راـ  َم   َِٗ
 م مكنتَف مف المستشَريف. َُِ

 ال تقالر في حث  نهن التسَد. ُُِ

الػهن ا ااظر الركايتيف كالتر يح في  َم  الترمذمو نتػَب الزهػدو بػَب مػَ  ػَء فػي معيشػً عالػحَب الابػي  ُِِ
 .ِّٗٔو راـ نهي  كسهـ



 

 
ُِٔ 

ـٍ ميٍطهىقَن. - هي  رىد هَ بىٍعضي

ـي ال ًذم اىس مى ي اٍبفي الالوًح كهيكى عف  الزِّ  - ًً عاىسػَـو الر اً حي ًفيهَ الت ٍقًسي ـي إلىػن ثىوثىػ ػٍتًف تىٍاقىًسػ يػَدىةى ًفػي المى
:  ًهيى

 

ًديًث الش َذِّ. - ع و كًهيى مىٍرديكدىةهو نىمَ سىيىٍأًتي ًفي الحى كىا ي الثِّقَتي ًَلؼي مَ رى يَدىةي ال ًتي تْي  الزِّ

ًَلؼي  - ب يَدىةي ال ًتي ال تْي ٍيًر المي  ُِّالزِّ يَدىًة غى ـي الزِّ ٍن و كحي كىا ي الثِّقَتي ًه.مَ رى ٍقبيكلى ًً مى  ًَْلتى

ًي  - ت يَدىةي الميًَْلتى ػًديثي  مػفالزِّ و كًمثَليهػَ حى اًلػيصو نػٍَـّ ٍْ عيٍنًطيػتي )كىٍ ػ و كتىنيػكفي ًبتىٍقًييػدو ميٍطهىػؽوو عٍك تى
ػػػده  ـٍ ييٍعطىهيػػػف  عىحى ػػَ لىػػػ ٍمسن ػػػٍهرو  مػػػفْى ًسػػػيرىةى شى ًعهىػػػٍت ًلػػػي اٍَّىرٍ اٍَّىٍاًبيىػػػًَء اىٍبًهػػػي اياًلػػػٍرتي ًبَلرٍُّنػػػًب مى ضي كى ي

طىهيكرنا  .ُِْ ...( مىٍسً دنا كى

ًعيُّ  كاىٍد تىتىر دى عبيك ًَلؾو اٍَّىٍش ى ًعهىٍت )ًبًزيَدىًة نىًهمىً  مى  .(لىاىَ طىهيكرنا تيٍربىتيهىَكى ي

ًو  ٍيري ميًَْلتىػ يَدىةي غى ًه  مػففىهًذً  الزِّ ػر ًَّف   مػفكىٍ ػ و ًَّف  التُّػرابى ًمػفى اٍَّرًضو كميًَْلتىػ ْى كىٍ ػ و ِ
 ٍَّرًض مَ لىٍيسى ًبتيرابو نَلًح َرىًة.ًمفى ا

و فىًهيى  يَدىةي اىًبهىهَ مًَلؾه كالش ًَفًعيُّ ـى ناكهًذً  الزِّ كا الت ػيىمُّ ـٍ ييً يػزي ًديًثو كًلػذًلؾى لىػ ٍزءه ًمفى الحى ـٍ  ي دىهي
ـى ًبغىٍيػػًر التُّػػرابً  ًى فىأ ػػَزى الت ػػيىمُّ ًايتىػػ ـٍ يىٍقبىٍههػػَ عبيػػك حى ػػَ هيػػكى  ًبغىٍيػػًر التُّػػراًبو كلىػػ ً ػػٍاًس اٍَّرًضو كلىعىػػؿ   مػػفًمم 

 ًً ٍسألى ًً اى الر اً حى ًفي هًذً  المى َن ًمػفى  مفبيكؿي ًزيَدىًة الثِّقى اًلػيًص عٍك الت ٍقًييػًد اىٍكنػ ٍْ ـي نىدِّ الت  و كنىدى هذا الًقٍسـً
.ًً  الميَْلىتى

                                                           
ًنو عكٍ  مفكهذا عٍشمىؿي  ُِّ َ عٍف تىنيكفى ميًَْلتى يَدىةى إم  و ًَّف  الزِّ كىا ي الثِّقَتي ًن ًلمَ رى ًنو عكٍ  تنكفى  اىٍكًلاَ: عٍف تىنيكفى ميكىاًفقى  ميكىاًفقى
 ميحًَيدىةن. تنكفى 

 .ّْٖالحيح البَْرمو نتَب الالوةو راـ الحديث  ُِْ

 أقساـ الزيادة

 مخالفة غير مخالفة مخالفة مف وجو



 

 
ُِٕ 

 الَمِزيُد ِفي ُمت ِصِؿ األساِنيدِ  .1

 َتع ِريُفُو:

: ًزيَدىةي راكو ًفي الس اىًد الميت اًلًؿ.المىًزيدي ًفي ميت    اًلًؿ اَّسًَايًد هيكى

اًلػؿى  ٍيػرى ميت اًلػؿو فىكي ػَ إٍف نػَفى الس ػاىدي غى فىهىػٍيسى  فىو بيد  عٍف يىنيكفى الس اىدي ال ًذم لىٍيسى ًفيً  ًزيَدىةه ميت اًلػونو عم 
اٍلؿي ال .قىًطً  عٍك الميٍرسى ماهيكى المىًزيدىو بىٍؿ هيكى كى ًً ًن فىهيكى ًزيىَدىةي الثِّقى هى ي ًثقى  ًؿو فىًإٍف نَفى الذم كىالى

ػػػًديثى  كىل الحى ًً ييٍمًنػػػفي عٍف يىنيػػػكفى الػػػر اًكم اىػػػٍد رى الػػػر اًكم الز ائًػػػًد ًفػػػي الس ػػػاىًدو  نػػػفكًفػػػي هػػػًذً  الحَلىػػػ
ًديًث  د ثى ًبَلحى دِّثي ام يو ثيـ  لىًقيى شىٍيةى الر اًكم الز اًئًد فىسىًمعى ي ناكحى  ي ميبَشىػرىةنو فىالػَرىٍت نا يو كعاٍلبىحى ييحى

ًهو كنيؿ  نا ًي نًَليى ًايى ًهو كالثَ  .مادى الر اًكم ًركىايىتًَف اَّيكلىن اًَزلى ًحيحه  هيمَ الى

َلىٍيًف ًبَلا ظىًر في القىرىا دي االٍحًتمى حي عىحى و كييرى   طىأى في ذلؾى ٍْ ييٍمًنفي عىٍف يىنيكفى الر اًكٍم اد عى  ًئًف.كى
 

 ِمثاُلُو: 

 : ػػ ي التٍِّرًمػػًذمُّ اػػَؿى رى ى ٍْ بىػػَبو مػػَ ع ٍيػػدي ٍبػػفي حي ػػد ثىاىَ زى ٍبػػدي اله ػػً  ٍبػػفي عىبًػػي ًزيىػػَدو حى ػػد ثىاىَ نى ييػػكايسى ٍبػػًف عىبًػػي  نػػفحى
ػه ن اله ػ ي  نف عىًبي بيٍردىةى  نفؽى َعىًبي ًإٍسحى  نفؽى ًَإٍسحى  ػه ـى عىًبي ميكسىن اىَؿى اىػَؿى رىسيػكؿي اله ػً  الى سى هىٍيػً  كى نى

ًليٍّ    .ُِٓ الى ًانىَحى ًإال  ًبكى

 : ـ  اػَؿى التٍِّرًمػػًذمُّ ػػد ادي ثيػ بىٍيػدىةى اٍلحى كىل عىبيػك ني  نػػف عىبًػي بيػٍردىةى  نػػفؽى َييػكايسى ٍبػػًف عىبًػي ًإٍسػحى  نػفكىرى
ه ـى اىٍحكى ي  نفعىًبي ميكسىن  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ـٍ يىٍذنيٍر فً الا ًبيِّ الى لى  .ُِٔؽى َعىًبي ًإٍسحى  نفيً  كى

هَ التٍِّرًمًذمُّ ًلقىراًئفى ذىنىرىهَ ًفي  ًَمًعً .  حى ًي اَّيكلىن ًفيهَ ًزيَدىةي عًبي إٍسحَؽو كاىٍد رى   كايى  فَلرِّ

 
َرجُ    .3  الَحِديُث الُمد 

 َتع ِريُفُو:

: ًديثي الميٍدرىجي هيكى  .ُِٕ  ي ما  ي عا   مَن كهً و مي  ي ما سى يٍ كلى  يثً دً ي الحى فً  ؿى ًْ دٍ مَ عي  الحى
                                                           

 .َُُُ َم  الترمذمو نتَب الانَحو بَب ال انَح إال بكليو راـ  ُِٓ
 .َُُِالمر   السَبؽو راـ  ُِٔ



 

 
ُِٖ 

ًديًث الميٍدرىًج: طي رى تى شٍ يي فى   ًفي الحى

 .يثً دً الحى  فى مً  تٍ سى يٍ لى  ةي يَدى الزِّ  كفى ني تى  عفٍ  -

 .يثً دً الحى  فى مً  ةى يَدى الزِّ  أف  بً  ـي كهً تي   ي تي ايى كى رً  كفى ني تى  عفٍ  -
 

َرِج: ـُ الُمد   أق سا

 ًاٍسمَف: جي رى دٍ المي 

  دى ًبسىاىًدً  و كهيكى إٍدَْؿي سىاىدو دً اى الس  ميٍدرىجه ًفي كىا ي عبيك داكي رو كًمثَلي ي: مَ رى ْى ػٍمرىةى  نفًفي ِ َاًلػـً ٍبػًف ضى نى
ًَرًث اٍَّىٍنكىرً  ًهيٍّ رىًضػيى اله ػ ي  نف كىاٍلحى ػه ـى اىػَؿى  نػف ي ناػنى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى فىػًإذىا نىَاىػٍت لىػؾى )الا بًػيِّ الى

ٍكؿي  هىٍيهىَ اٍلحى َؿى نى ـى  ًمَئىتَى ًدٍرهىـو كىحى ًي دىرىاًهػ ٍمسىػ ْى ػَ زىادى فىًبًحسىػًَب ذىًلػؾى ... فىًتيهىَ  ًهػي   (فىمى اىػَؿى فىػوى عىٍدًرم عىنى
ه ـى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى فىعى ي ًإلىن الا ًبيِّ الى يىقيكؿي فىًبًحسىًَب ذىًلؾى عىٍك رى

ُِٖ. 

كىل نَاًلـه  ديكؽه  –فىقىٍد رى كى  –كهيكى الى ٍكايكفَنو كرى ًديثى مى  –كهيكى ميت هىـه ًبَلنىًذًب  –ا ي الحًَرثي الحى
ًريػػػػري ٍبػػػػفي حػػػػًَزـو  –مىٍرفيكنػػػػَنو فىػػػػأٍدرىجى الػػػػر اًكم  ػػػػًديثى مىٍرفيكنػػػػَن  –كهيػػػػكى  ى ػػػػؿى الحى عى عػػػػَنو ك ى  مػػػػفالس ػػػػاىدىٍيف مى

 ًركىايىًتًهمَ.

ػػػٍدرىًج  ػػػديًث ًفػػػي مي هيػػػكـً الحى ًً ال تًػػػي ذيًنػػػرىٍت فػػػي نيتيػػػًب ني ًثيػػػره ًمػػػفى اٍَّمًثهىػػػ الس ػػػاىًد إا مػػػَ ًهػػػيى ًفػػػي كنى
 ًً ًقيقى ٍتًف  مفالحى ميٍدرىًج المى

ُِٗ. 

  ػًديًث لىػٍيسى ػٍتًف الحى َن ًفػي مى ؿى الػر اًكم نىومػ ًْ : عٍف ييػٍد و كىهيكى ٍتًفو كهيكى اٍَّغهىبي  يو ميكًهمػَن ماػكميٍدرىجه ًفي المى
ًديًث.  عا  ي ًمفى الحى

ٍتًفو عكٍ  ًؿ المى ب مَ نَفى اإلٍدراجي ًفي عك  ٍتًفو كهيكى  كري ًر المى ًْ و عٍك ًفي ِ ٍتًفو كهيكى اىًهيؿه سىًط المى ًفي كى
.  الغًَلبي

                                                                                                                                                                      
حميػد اػكفيو م هػً د.  د. شػرؼ القضػَة ك (المدرج كنوات  بمبَحػث المالػطهح اَّْػرل)ااظر في هذا بحث  ُِٕ

 ـ.ََِّعبحَث اليرمكؾو  َمعً اليرمكؾو ساً 

 .ُِٕٓساف عبي داكدو نتَب الزنَةو بَب في زنَة السَئمًو راـ  ُِٖ
 و الطبعً الثَلثًو مطبعً محمد البيحو القَهرةو مالر.ٕٔشَنرو ص ااظر البَنث الحثيثو لهشية عحمد  ُِٗ



 

 
ُِٗ 

ـه ًبسىاىًد ً  مفك  رى ى ي ميٍسًه ٍْ ٍتًف: مَ ع ًً الميٍدرىًج ًفي المى ك اىػَؿى  نف عٍمًثهى ٍمػرو ٍبػًد اله ػً  ٍبػًف نى فىقىػَؿى رىسيػكؿي ... نى
ٍيؿه لً  ه ـى كى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى كءى الا ًَر  مفأٍلىٍنقىًَب اله ً  الى  .َِِ عىٍسًبغيكا اٍلكيضي

ًديًث:  ـه بىٍعدى عٍف عٍكرىدى عسًَايدى الحى ًى اَؿى ميٍسًه ًديًث شيٍعبى لىٍيسى ًفي حى كءى كى  .عىٍسًبغيكا اٍلكيضي

ًي  ٍمهى ػكءى  –كاىٍد  َءىٍت  ي ٍيػًرً  ناػ –عٍسػبىغيكا الكيضي ٍيػرىةى مى  مػفدى البيْػًَرمِّ كغى ًن نىػوـً عبًػي هيرى ػكلى ٍتالي
ًديًث هنىذا:  نف ًً الحى كءى سىًمٍعتي بىًقي  ٍيرىةى اىَؿى عىٍسًبغيكا اٍلكيضي ه ـى  عىبىَ هيرى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى فىًإف  عىبىَ اٍلقىًَسـً الى

ٍيؿه ًلأٍلىٍنقىًَب   .ُِِ الا َرً  مفاىَؿى كى
 

ُؽ   :ةِ قَ الثِّ  ةِ يادَ وزِ  جِ رَ د  المُ  فَ ي  بَ الَفر 

و كًلهت ٍترً اىٍد يىٍهتى  ًً ٍتًف ًبًزيَدىًة الثِّقى  :يًؽ بىٍياىهيمَ ييٍمًنفي القىٍكؿي ًبسي ميٍدرىجي المى

ًً ال تىنيكفي إال   - ًعيًؼ. مفًزيَدىةي الثِّقى ًً كالض  و بىٍياىمَ الميٍدرىجي يىنيكفي ًمفى الثِّقى ًو  ًثقى

ػػٍتًف  – ًً قىػػالثِّ  ةي يػػَدى زً  - ػػ يِّ بًػػالا   ؿً كٍ اىػػ مػػفلىٍيسىػػٍت هػػَ عا   تٍ بيػػثٍ يى  ـٍ لىػػ ةه يػػَدى زً  –ًفػػي المى ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى و  ـى ه  سى
 .كعً في رٍ المى  فى مً  تٍ سى يٍ هَ لى عا   فً رائً كالقى  ًً ل  ََّدً بً  فى ي  بى تى  ةه يَدى زً  جي رى دٍ مَ المي اى يٍ بى 

 

ًزٍيًد في ميت اًلًؿ اَّىس ًً في الس اىًد كبيفى المى ًي بيفى ًزيَدىًة الثِّقى ًَايًد كبيفى الميٍدرىًج في الس اىًد فًهي كعم َ العىواى
 نمَ يىهي:

 

                                                           
 .ُِْ كب غسؿ الر هيفو راـ ك الحيح مسهـو نتَب الطهَرةو بَب  َِِ
 .ُٓٔالحيح البَْرمو نتَب الكضكءو بَب غسؿ اَّنقَبو راـ  ُِِ

 زيادة الثقة

 المزيد المدرج



 

 
َُّ 

راِج في الَمت ِف: باُب اإلد   أس 

ٍتًف ًند ةي عٍسبَبو عهىمُّهَ:  ًلإلٍدراًج في المى

ػًديث - ػًديًثو ًمٍثػؿي حى ا ػثي ًفيػً  .. )شىٍرحي لىٍتػظو غىًريػبو ًفػي الحى هيػك ًبغىػًَر ًحػرىاءو فىيىتىحى ٍْ نىػَفى يى  دي كىهيػكى الت عىبُّػكى
 .ِِِ (اله يىًَليى ذىكىاًت اٍلعىدىدً 

ػػًديًث  - و ًمٍثػػؿي حى ٍنػػـو شىػػٍرًنيٍّ عٍك تىٍقًييػػدو عٍك مػػَ شػػَنؿ ذًلػػؾى ػػًديًثو ًببىيػػًَف حي هىػػن الحى ـٍ )الت ٍعًهيػػؽي نى ػػدىني إف  عحى
ٍهقي ي  ييٍ مى ي  ً  عٍربىًعيفى يىٍكمَن  ْى ًن ًفي بىٍطًف عيمِّ  .ِِّ .(.. ايٍطتى

ًو لىيٍ  ًي ايٍطتى ًكم  عضػَفىهَو تىٍتًسػيران فىنىًهمى ػًديًثو كلًنػف  الٌاػكى ًو ًلٍهحى ًً ًركىايى كده ًفي عي  ػًديًثو عٍك ماػسى لىهَ كي ي  ي ًلٍهحى
كىايػػًَت  ُـّ الرِّ ٍسػػًهـو كًهػػيى عتىػػ ًي اإلمػػَـً مي ػػثىون ًركىايىػػ لىٍيػػؾى مى ػػٍهكانو كا  ػػً  )سى ٍهقيػػ ي ًفػػي بىٍطػػًف عيمِّ ْى ػػ ي  ـٍ ييٍ مى ػػدىني ًإف  عىحى

َ عىٍربىًعيفى  ًن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ًفي ذىًلؾى ثيـ  يىنيكفي  ويىٍكمن هىقى ًن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ًفي ذىًلؾى ثيـ  يىنيكفي  ونى  .ِِْ .(..ميٍضغى

اًػػيفى يىنيػػكفي ًفػػي  ًثيػػرانو فىػػإف  إضػػَفىتىهَ تيبىػػيِّفي عف  ال ى ٍعاىػػن نى ًي المى ػػ ًي الميٍدرى ى ػػ ي ػػرىٍت هػػًذً  النىًهمى كاىػػٍد غى
ًن اٍَّربىًعيفى اَّيكلى  هىقىػ ًن كنى اًػيفى يىنيػكفي ًفػي اٍَّربىًعػيفى اَّيكلىػن ايٍطتىػ ًي ميٍسػًهـو عف  ال ى ًنو بىٍياىمَ تيبىػيِّفي ًركىايىػ ن ايٍطتى

 ًً ًنو ًبدىاللى  .ِِٓعٍم ًفي ذًلؾى اٍَّربىًعيف  (ًفي ذًلؾى )كميٍضغى

 الكهـ كسكء الحتظ. -
 

َرُج:  َكي َؼ ُيع َرُؼ الُمد 

 ميتىعىدِّدىةو عهىمُّهَ: ييٍعرىؼي الميٍدرىجي ًبطيريؽو 

                                                           
 .ْالحيح البَْرمو نتَب بدء الكحيو راـ  ِِِ
 اَّربعيف الاككيًو الحديث الراب . ِِّ
 .ِّْٔـو نتَب القدرو بَب نيتيً ْهؽ اآلدميو راـ الحيح مسه ِِْ
لهػدنتكر شػرؼ القضػَةو  (متػن تػاتة الػركح فػي ال اػيف)لمزيد مف المعهكمَت حكؿ هػذا المكضػكع ااظػر نتػَب  ِِٓ

دار التراَفو نمَفو اَّردفو كاد تكالهت في  مف ْوؿ اَّحَديث الابكيً عكال كبَْالػً عحَديػث حذيتػً بػف عىسػيدو 
ب الحديث ثَايَ إلن عف مرحهً الاطتً كالعهقً كالمضغً تتـ نههَ في عكؿ عربعيف يكمػَو كعف اػزكؿ ثـ مف ْوؿ الط

 المهؾ كاتة الركح في ال ايف ينكف بعد اَّربعيف اَّكلن.



 

 
ُُّ 

دِّثيكفى يىشينُّكفى ًفي بىٍعًض الًعبَراًت فىيىٍسأليكفى  - هَ الر اًكمو فىييبىيِّفي نابىيىَفي الميٍدًرًج و فىنىًثيران مَ نَفى الميحى
ـٍ عف  هذا  ًديًث. مفلىهي  نىوًمً  كلىٍيسى ًمفى الحى

ًديثى  - كدي ًركىايَتو تىٍتاًلؿي الحى ٍيرىةى الس ًَبًؽ.النىوـً ا نفكيري ًديًث عًبي هيرى  لميٍدرىًج ًفيً و ًمٍثؿي حى

ديكًر ذًلؾى ًمفى الا ًبيِّ  - ًي الي ًديثي عبًػي ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى اٍسًتحَلى ٍيػرىةى رىًضػيى اله ػ ي و كًمثَؿي ذًلؾى حى هيرى
ػػه ـى ًلٍهعىٍبػػناػػ سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى ٍمهيػػكؾً  ي اىػػَؿى رىسيػػكؿي اله ػػً  الى ػػًَلًح عىٍ ػػرىافً  ًد اٍلمى كىال ػػًذم اىٍتًسػػي ًبيىػػًدً   والال 

ٍمهيكؾه  ىٍحبىٍبتي عىٍف عىميكتى كىعىاىَ مى ًبرُّ عيمِّي َّى جُّ كى  .ِِٔ لىٍكالى اٍلً هىَدي ًفي سىًبيًؿ اله ً  كىاٍلحى

ػػديكري ي ًمػػفى الا بًػػيِّ  ػػفىهػػذا ال ييٍمًنػػفي الي ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى ٍيػػؼى و ًَّ ـى ه  سى يػػًَة فىنى هىػػن اىٍيػػًد الحى ـٍ تىنيػػٍف نى ػػ ي لىػػ ف  عيم 
ا ػػػ ا ػػػن الػػػرِّؽ  فػػَلاُّبيك ةي كالػػػرِّؽُّ ال يىٍ تىًمعػػػَفو فىنىأا ػػػ ي يىتىمى ًً يىبىرُّهػػَو كًَّا ػػػ ي ال ييٍمًنػػػفي ًلاىبًػػػيٍّ عٍف يىتىمى ػػػ كىاؿى ًاٍعمى ن زى

 الاُّبيك ًة.

كىايًَت هنىذا  ٍيرىةى ًبيىًدً  لىٍكال ..) كاىٍد  َءىٍت بىٍعضي الرِّ  .(كال ًذم اىٍتسي عًبي هيرى
 

راِج: ـُ اإلد   ُحك 

. ٍيري ضًَبطو ـى ًفيً و لًنا  ي إٍف نىثيرى ًمفى الر اًكم فىهيكى غى  اإلٍدراجي سىٍهكان ال إٍث

ػػػٍيءو ًفػػػي ٍمػػػدان ًبقىاٍلػػػًد إٍدْػػػًَؿ شى ػػػَ اإلٍدراجي نى ػػػٍتفً  عم  ػػػًديًث الا بىػػػًكمِّ  مى ػػػاىدً الحى ػػػراـهو ك ً  عك سى ػػػفىهيػػػكى حى فىعىهىػػػ ي  فمى
 سىقىطىٍت نىدالىتي ي.

و ك َالٍمًتحًَف عك غيًر ذلؾ نكعم َ مَ نَفى لً  ًو فىهيػكى  ػًَئزه ػ ٍعاىػنتىٍتًسػيًر نىًهمى ػًديًث  بىيػَفي المى ال ييغىيِّػري ًمػفى الحى
يِّزان نَدىةن  ٍعاَ ي شىٍيئَنو كيىنيكفي ميتىمى ًديًث. نفعٍك مى  الحى

 

ـُ الَحِديثِ  َرِج: ُحك   الُمد 

ػػٍرًنٌيَن  ػػٍدرىجى ال ييعىػػدُّ اىاٌلػػَن شى ػػسيػػكبَن إلىػػن الا بًػػيِّ اٍ مى ال شىػػؾ  عف  النىػػوـى المي ػػكى   ً ٍيػػهى نى  ن اي ه  الى و كلًنػػٍف مػػَ ـى ه  سى
؟ اى ى ًفيً  اإلٍدراجي ًديًث ال ًذم كى ـي الحى ٍن  حي

ًديًث الميٍدرىًج حَلىتَف:  ًلٍهحى

                                                           
 .ِْٖٓالحيح البَْرمو نتَب العتؽو بَب العبد إذا عحسفو راـ  ِِٔ



 

 
ُِّ 

ي ػػػزى النىػػػو - ػػػَ عٍف يىتىمى ػػػذي نػػػوـي الابػػػيِّ ًإم  ْى ػػػٍدرىجي نػػػف الحػػػديًثو فهاػػػَ ييٍؤ ًإٍف  ـى نهيػػػ  كسػػػه   الػػػهن اي ـي المي
َ شىٍرًني َن. ٍقبيكًؿو كال ييعىدُّ البىًَاي اىال  كطي الحديًث المى ف رىٍت ًفٍيً  شيري  تىكى

ػػػٍدرىجي نػػػف الحػػػديًثو فىهياػػػَ يىنػػػكفي الحػػػديثي نيهُّػػػ - ػػػوـي المي ي ػػػزى النى ػػػَ عىٍف ال يىتىمى م  ػػػٍرديكدان كا  ًه  ي مى و كهػػػذ  حَلػػػ
ًهو فو اىً دي حديثَن كاحدان لـ يستطً  العهمَءي عٍف يىٍتاًلهكا بياى ي كبيفى النوـً الميٍدرىجً   .اىظىري 

 

َرِج:  َمصاِدُر الحديِث الُمد 

ًَدًر هذا الًعٍهـً ًنتَب: تىٍقريبي ال ؿي مىالى رو اٍ مً عىٍفضى . هىًج ًبتىٍرًتٍيًب الميٍدرىًج البًف حى ى  العىٍسقىوًايِّ
 

ُفوظُ  .4  الَحِديُث الش اذ  والَحِديُث الَمح 

 َتع ِريُفُيما:

ًي ميًَْلتَن  ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  الثِّقى : الحى ًديثي الش َذُّ هيكى  .ِِٕ ي ماهيكى عٍكثىؽي  فمى الحى

ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  اٍَّكثىؽي ميًَْلتَن الث   : الحى ًديثي المىٍحتيكظي هيكى ًى.الحى  قى

ًَبطي  ًهٍماَ هيكى العىٍدؿي الض  ًي نىمَ نى كالثِّقى
 و كاٍَّكثىؽي اىٍد يىنيكفي كىاًحدان عٍك عٍنثىر.ِِٖ

ٍتًف.  كالشُّذيكذي اىٍد يىنيكفي ًفي الس اىًد كاىٍد يىنيكفي ًفي المى
 

ِثَمُتُيما:   أم 

  ػػًديثي ًمثػػَؿي الشُّػػذيكًذ ًفػػي الس ػػاىًد ٍيجو  اٍبػػفً حى ػػرى ػػٍركىةى  نػػف َبو اٍبػػًف ًشػػهى  نػػف ي ًى  نػػفني ػػ ًَئشى رضػػيى اي  نى
هىػن الا ػًَس  ناهَ ػه ـى نىػَفى يىٍبعىػثي نى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ػعىف  الا ًبي  الى ػريصي  فمى ٍْ كمىهيـٍ  ِِٗ يى ـٍ نيػري هىػٍيًه  نى
ًثمىَرىهيـٍ  َِّ  .كى

                                                           
ْػػركف ب ِِٕ أاػػ : الحػػديث الػػذم تتػػرد بػػ  الػػراكم. عم هػػك هػػذا هػػك الػػرا ح فػػي تعريػػؼ الشػػَذو كاػػد نرفػػ  الحػػَنـ ِك

 الغريب المطهؽو كهذا االطوح َْص ماهـو يابغي عف يرانن في فهـ نومهـو كالرا ح مَ ذنراَ .

كلػػذلؾ ال حَ ػػً فػػي التعريػػؼ لقػػكؿ: مػػَ ركا  المقبػػكؿو َّف الػػراكم ال ينػػكف مقبػػكال إال إذا نػػَف نػػدال ضػػَبطَو  ِِٖ
 كهك الثقً.

 هَ.يقدرهَ إلْراج زنَت ِِٗ



 

 
ُّّ 

 : ػػػدنااػػَؿى التٍِّرًمػػػًذمُّ م  ػػأىٍلتي ميحى سى ٍيػػػري هىػػذىا الٍ  نػػػف -عٍم البيْػػًَرم   – كى ٍيجو غى ػػػرى ػػػًديثي اٍبػػًف  ي ػػػًديًث فىقىػػَؿى حى حى
ًديثي اٍبًف اٍلميسىيِّ مىحٍ  حُّ  نفًب تيكظو كىحى ًب ٍبًف عىًسيدو عىٍثبىتي كىعىالى تَ   .ُِّ نى

ًديثي اٍبًف الميسىيًِّب مىٍحتيكظه. ٍيجو شىَذُّو كحى رى ًديثي اٍبًف  ي  فىحى

  ٍتًف حديثي هٍ )كًمثَؿي الشُّذيكًذ ًفي المى ه ؽى حى فى ى ًإاٍلبىعى ي فىرىعىٍيتي ي كىحى ًن ثيـ  رى رِّنيهىَقى  .ِِّ (يىٍدنيك ًبهىَ ييحى

ًً نيػػؿِّ  ػػ ى ًركىايىػػ ػػهَ بىٍعػػدى اىاٍلػػًبهَو فىػػإف  ذًلػػؾى يىتىعػػَرىضي مى ًتضي ٍْ رِّنيهػػَ عٍم يىٍرفىعيهػػَ كيى ػػفػػإذا فىًهٍماػػَ ييحى كىل  فمى رى
ػًديثي  ًكمى الحى و فىقىٍد ري ًديثى ػدىدو نىًبيػرو ًمػفى  نػفالحى ًً نى ػحَبى ٍبػدي اً ٍبػفي مػاالال  ػرى كنى ٍيػرىةى كاٍبػفي نيمى ـٍ عبيػك هيرى هي

بىٍيًر ك ًَبري ٍبػفي سىػميرىةىو كنيػؿُّ  ػالزُّ كىل  فمى ًى نػارى ػ ـٍ يىػٍذنيٍر نىًهمى ـٍ لىػ رِّنيهػَ) هي ًى  (ييحى ػ رِّنيهػَ)عٍك ذىنىػرى نىًهمى  (ال ييحى
 .)اىالىبى عياٍلبىعى ي(عٍك ذىنىرى ًنبَرىةى 

ـٍ تيٍركى نى  ًي كلى رِّنيهَ)ًهمى و كاىٍد َْلىؼى زاًئدىةي ًفي ذًلػؾى  نفزاًئدىةى ًبسىاىًدً   نفإال   (ييحى ٍ رو كاًئًؿ ٍبًف حي
ًديثى ًبَلس اىًد اىٍتًسً   ٍكا الحى كى ًى نىشىرى راًكيَن رى . نفًبٍضعى  كاًئؿو

يَدىةي ًزيَدىةن شَذ ةن.  كهنىذا فىتيعىدُّ هًذً  الزِّ

ًديثي عٍمًثهىًتً  عٍيضَن  مفك  كا لى ي )حى ـٍ فىٍَاًدري هىٍيني ٍؤيىًتً  فىًإٍف عيٍغًميى نى كا ًلري ٍؤيىًتً  كىعىٍفًطري كميكا ًلري ًثيفى الي  .ِّّ (ثىوى

كىاًة  و ك  نفطىًريًؽ سًَلـو  مففىقىٍد ات تىؽى نيؿُّ الرُّ ٍبًد اً ٍبًف ًدياَرو  مفاٍبًف نيمىرى اٍبًف  نفطىًريًؽ نى
 ًً هىػػن ًركىايىػػ ػػرى نى ًً  (اػػدركا لىػػ ي فَ)نيمى ػػ ٍسػػًهـو  (ثىوثًػػيف)ديكفى نىًهمى نىمػػَ ًفػػي البيْػػًَرمِّ كمي

ط ػػأ كالا سػػًَئيِّ  ِّْ كالميكى
حُّ اَّسًَايًد. ـٍ ًمم َ ًايؿى ًفيً : عالى ًى كعٍحمىدىو كبىٍعضي عسًَايًدًه  كاٍبًف مَ ى

ًي  تىهىؼى ًفيهَ (وًثيفى ثى )كعم َ ًركىايى ٍْ كىاةي  فىقىٍد ا كىل عٍنثىػريهيـا نفاًَف و  نفالري و فىرى ػًديثى  ٍبًف نيمىرى الحى
ًديثي ًبديكًاهَ مىٍحتيكظه. يَدىًةو فىًهيى ًزيَدىةه شَذ ةهو كالحى  ديكفى هًذً  الزِّ

                                                                                                                                                                      
 عش َر العاب. َِّ

 .ْْٔ َم  الترمذمو نتَب الزنَةو بَب مَ  َء في الْرصو راـ  ُِّ

 .ٖٖٗساف الاسَئيو نتَب التطبيؽو بَب مكض  اليميف مف الشمَؿو راـ  ِِّ
 .ََُٖالحيح مسهـو نتَب الاليَـو راـ  ِّّ

و راـ  ِّْ  .ََُٖو كالحيح مسهـو نتَب الاليَـو راـ ََُٗالحيح البَْرمو نتَب الالـك



 

 
ُّْ 

ونو  ْي ًً كبىػػٍيفى الشػػَذِّ تىػػدا ػػظي عف  بىػػٍيفى ًزيػػَدىًة الثِّقىػػ ًً  كييوحى ًن  فىػػإٍف نَاىػػٍت ًزيػػَدىةي الثِّقىػػ ػػلً  ميًَْلتىػػ هيػػكى  فمى
ٍف عٍكثىػػؽي فى  ٍحتيػػكًظو كا  و فىهىٍيسىػػٍت ًمػػفى الش ػػَذِّ كال المى ًو ٍيػػرى ميًَْلتىػػ يػػَدىةي غى ػػَ إٍف نَاىػػٍت الزِّ هيػػكى ًمػػفى الشػػَذِّو كعم 

ًن  ـٍ يىعيد  كىٍ  و فىعىد هَ بىٍعضي  مفنَاىٍت ميًَْلتى ـٍ ًمفى الشَذِّو كلى .هي ـٍ نذًلؾى هي  هَ بىٍعضي
 

ُفوِظ: ـُ الش اذِّ والَمح   ُحك 

ػػًديثي  ػػٍردي  الحى ػػًديثه مى دًِّ  عا ػػ ي ْػػَلىؼى اٍَّكثىػػؽى  عف  راًكيىػػ ي  مػػفكده بًػػَلر ٍغـً الش ػػَذُّ حى ًهو كالس ػػبىبي ًفػػي رى  ي ماػػػًثقىػػ
. ٍقبيكؿه ًديثه مى ًديثي المىٍحتيكظي فىهيكى حى طىأ ًفيً و كعم َ الحى ٍْ ًديثى بىٍؿ ع ـٍ يىٍضًبٍط الحى  فىعىًهٍماَ عا  ي لى

 

 الَحِديُث الَمع ُروؼُ َكُر و نمُ الَحِديُث ال .5

 َتع ِريُفُيما:

ًديثي ال ًى اٍ مي الحى ًعيؼي ميًَْلتَن الثِّقى ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  الض  : الحى نىري هيكى
ِّٓ. 

. ًعيؼى ًي ميًَْلتَن الض  ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  الثِّقى : الحى كؼي هيكى ًديثي المىٍعري  الحى

ٍتًف.هيمَ اىٍد يىنيكفي ًفي الس اىًدو ماكنيؿ    كاىٍد يىنيكفي ًفي المى
 

 ِمثاُلُيما:

بى امي ًمثَؿي ال كا ي اٍبفي عىًبي حػًَتـو ًمػف طىريػًؽ حي ًبيػبو نػف عبػي ًإسػحَؽى نىًر مَ رى نػف العىٍيػزىاًر بػًف  يِّػب بػًف حى
ٍيػػثو نػػف ابػػًف نبػػَسو رضػػي اي ناهمػػَ نػػف الا بػػيِّ  رى ػػاػػَؿ:  الػػهن ا نهيػػ  كسػػهـحي ػػوةى  فمى ـى الال  عىاىػػَ

تىن ًى. ِك ا  ؿى ال ى ْى ٍيؼى دى ـى كاىرىل الض  َ ج  كالى  الز نَةى كحى

بىيِّػػبي ) و َّف غيػػر ره نىػػامي  )الحػػديث( اػػَؿ عبػػك حػػَتـ: هػػك ًبيػػبو  بػػفي  حي مػػف الثقػػَت ركا  نػػف  (حى
 .ِّٔعبي إسحَؽ مكاكفَو كهك المعركؼ 

 

                                                           
ا هك الرا ح في تعريؼ المانرو كاد نرف  بعض المتقػدميف بأاػ : الحػديث الػذم تتػرد بػ  الػراكم. ثػـ اسػتقر هذ ِّٓ

 االالطوح ناد المتأْريف نهن مَ ذنراَ.
 .َٕازهً الاظر البف ح ر ِّٔ



 

 
ُّٓ 

ُمُيما:  ُحك 

ػػػًديثي ال ػػػًعيؼه امي الحى ػػػري ضى ػػػعً  ً ػػػٌدانو عك الن ًَّف  راًكيىػػػ ي نى ػػػًديثي ضى ػػػَ الحى ًىو كعم  و كثًَايػػػَن ًَّا ػػػ ي ْػػػَلىؼى الثِّقىػػػ يؼه
. ٍقبيكؿه ًديثه مى كؼي فىهيكى حى  المىٍعري

 
َطِربُ  .6  الَحِديُث الُمض 

 َتع ِريُفُو:

ػػًديثي الميٍضػػطىًربي هيػػ ػػًديثي ال ػػًذم لىػػ ي عىٍنثىػػري الحى : الحى ًً  مػػفكى و ميتىسػػًَكيى ًو ػػ ًو ميتىعًَرضى القيػػك ًةو ال ييٍمًنػػفي  ًركايىػػ
 الت ٍكًفيؽي بىٍياىهَ.

ًديًث الميٍضطىًرًب  ٍيف: مففىو بيد  ًفي الحى  عٍمرى

ٍم ي كالت ٍكًفيؽي بىٍياىهَ. - ًتوفَن ال ييٍمًنفي ًفيً  ال ى ٍْ كايًَت ا ًتوؼي الرِّ ٍْ  ا

ٍيثي ال ييٍمًنفي الت ٍرً يحي بىٍياىهَ. - كىايًَت ًفي القيك ًة ًبحى  تىسًَكم الرِّ

ٍيػػرى كًلػػذًلؾى ال تىنػػَدي  ـٍ غى ػػهي هىٍيػػً  ًفػػي الميٍضػػطىًرًبو فىػػإف  مػػَ يىػػرا ي بىٍعضي ٍمػػً   تىً ػػدي ًمثػػَالن ميت تىقػػَن نى ٍمًنػػًف ال ى مي
ٍيرى مي  ـٍ غى ٍيريهي دًِّثيف ميتىسًَكيَن ًفي القيك ًة يىرا ي غى كف ميٍمًناَنو كمَ يىرا ي بىٍعضي الميحى ري ْى .كالت ٍكًفيًؽ يىرا ي ِ  تىسَكو

 

 ِمثاُلُو:

ًديثي ناًثهىًتً  عمٍ  مفك  ـٍ حى قوَ ًسكىل الز نىَةً  ًإف  )دى بىٍعًضًه ًَؿ حى ًديثي ِّٕ (ًفي اٍلمى ؽ   لىٍيسى )و كحى ًفي اٍلمىًَؿ حى
 .ِّٖ (ًسكىل الز نىَةً 

ػػًديًث  كىايىتػػًَف ًلٍهحى ٍمػػ ي بىٍياىهيمػػَ  نػػففىهَتػػًَف الرِّ ًو كىاًحػػدىةوو كال ييٍمًنػػفي ال ى ػػحًَبي  ٍعاىػػنو فى  مػػفالى ٍيػػثي المى هيمػػَ حى
ـٍ ًمػفى الميٍضػطىًرًب ًَّا ػ ي ال ييٍمًنػفي ًفػي رىٍعيًػً  الت ػٍرً يحي بىٍياىهيمػَ سىػاىدانو ك  هي تَفو كاىد نىد  ي بىٍعضي لًنػف  ميتىاًَاضى

                                                           
 .َٔٔراـ  بَب مَ  َء في عف في المَؿ حقَ سكل الزنَةو  َم  الترمذمو نتَب الزنَةو ِّٕ
 .ُٖٕٗب الزنَةو بَب مَ عدم زنَت  فهيس بنازو راـ ساف ابف مَ ًو نتَ ِّٖ



 

 
ُّٔ 

ًى  ػ ًى ابػًف مَ ى ًحيحى عف  ًركىايىػ ػؽ  ًسػكىل الز نىػَةً  لىػٍيسى ) الال  ػًَؿ حى ًو ًركىايىػِّٗ عٍاػكىل سىػاىدان  (ًفػي اٍلمى ػ ًي و كًبَْال 
ػػدو  م  ًهػػيٍّ بػػًف ميحى و نػػفنى ػػحي ـى فىهيمػػَ ًثقىتػػَفو فىًهػػيى عٍر ى ًً التِّرًمػػًذمِّ َّ يىٍحيىػػن ٍبػػًف ِدى ٍمػػزىةى ف  فػػي ًركايػػ عىبيػػك حى
ٍيميكفه اَّىٍنكىري  ومى ًديثي  و كهك ضعيؼه ًً الميٍضطىًرًب. مفكًلذًلًؾ ال ييعىدُّ الحى  عٍمًثهى

ٍتًف.كاالٍضًطرابي ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى ًفي ال  س اىًدو كييٍمًنفي عٍف يىنيكفى ًفي المى
 

َطِرِب: ـُ الَحِديِث الُمض   ُحك 

ػػٍتًف يىػػديؿُّ  ػػًديًث ًبشىػػٍنؿو ميتىعػػًَرضو ًفػػي الس ػػاىًد عٍك المى ًى الحى ػػٍرديكده ًَّف  ًركىايىػػ ػػًديثه مى ػػًديثي الميٍضػػطىًربي حى الحى
ًديًث. ٍبًط الحى هىن نىدىـً ضى  نى
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 ع ِريُفُو:تَ 

ًديثي ال ذً  : الحى ٍقهيكبي هيكى ًديثي المى رى ًبغىٍيًر ً  بعضى الس اىًد عك نيهِّ ً م عٍبدىؿى ًفيً  الر اًكم الحى  ْ ـى فيً  كعى  .و عٍك اىد 

ػػتٍ  ػػٍهكان كهػػذا يىٍشػػمىؿي اإلٍبػػداؿى ًفػػي الس ػػاىًد عٍك المى ٍمػػدانو كيىٍشػػمىؿي إٍبػػداؿى  ًفو كيىٍشػػمىؿي اإلٍبػػداؿى سى ًو عٍك نى  عٍك نى ػػ ًهمى
ًو عٍك عنثرى  ٍمهى  . ي

 

 ُصَوُر الَمق ُموِب:

ٍقهيكًب مَ يىًهي:  مفك  ًر المى كى  الي

 في الس اىًد: - ع

ًديًث  و ًمٍثؿي حى رى ْى و عٍك سىاىدو ًبسىاىدو ِ رى ْى ًريرً إٍبداؿي راكو ًبق ًَزـو  ٍبفً   ى ًبتو  نفحى ًَلػؾو  نف ثَى عىاىػًس ٍبػًف مى
هىيٍ  نف ه ن اله  ي نى ه ـى اىَؿى الا ًبيِّ الى سى ٍكًاي) ً  كى ت ن تىرى ةي فىوى تىقيكميكا حى ًريػره فىقىػٍد  (ًإذىا عيًايمىٍت الال وى سىػًمعى ي  ى
َجو  مف ـٍ  حى   كاًؼو كهي كىا ي ناالال  ًريره فىرى و فىكهـى  ى  .َِْثًَبتو  نفد ثًَبتو

                                                           
هذا في اَّحكاؿ العَديًو فو يك د في المَؿ حؽ دائـ إال الزنَةو عمَ في بعض الحَالت الَْالً فيمنف عف  ِّٗ

 ينكف هاَؾ حؽ في المَؿ زيَدة نهن الزنَة.



 

 
ُّٕ 

 في المتًف: - ب

ػػًديًث:  و ًمٍثػػؿي حى يري ًْ ـي كالت ػػٍأ ًه ييًظهُّهيػػالت ٍقػػًدي ػػٍبعى تىَهىػػَ ... ـٍ اله ػػ ي ًفػػي ًظهِّػػً  سى ٍْ ًو فىأى ػػدىاى ػػد ؽى ًبالى ػػؿه تىالى كىرى ي
ـى  ت ػػن الى تىٍعهىػػ َلي ي حى ػػَ تيٍاًتػػؽي ًشػػمى ٍسػػًهـً يىنيػػكفي بًػػَليىًميًف ال ُِْ يىًميايػػ ي مى و ًَّف  إٍاتػػَؽى المي . فَلقىٍهػػبي هياػػَ كاًضػػحه

ًديثي ديكفى اىٍهبو  ًكمى الحى ٍيًرً . ًَِِْْرمِّ دى البي ناًبَلشِّمًَؿو كاىٍد ري  كغى

ًديًث  ًتٌيَن يىاٍلعيبي اٍنًتشَفي يو كذًلؾى ًمٍثؿي حى ْى ػَ يىٍبػريؾي )كعٍحيَاَن يىنيكفي القىٍهبي  ـٍ فىوى يىٍبػريٍؾ نىمى ديني دى عىحى ًإذىا سى ى
  ٍ ٍليىضى ٍنبىتىٍي ً اٍلبىًعيري كى  .ِّْ (يىدىٍيً  اىٍبؿى ري

ػ هىٍيػً  مىٍ مي ػًديًث نىمػَ تىػديؿُّ نى كايػًَت فىأاٍلػؿي الحى ٍ ػرو كسىػٍعدو كعاىػػسو  نػفكعي الرِّ ٍيػرىةى ككىائًػًؿ ٍبػًف حي عبًػي هيرى
ٍنبىتىٍيً  اىٍبؿى يىدىٍي ً ) ٍ  ري كىاًة  (كٍليىضى هىن بىٍعًض الرُّ  .ِْْفٍَاقىهىبى نى
 

باُب الَقم ِب:  أس 

 ًلٍهقىٍهًب ًند ةي عٍسبَبو عهىمُّهَ:

طىأ. - ْى ايكعي الر اًكم ًفي ال  كي

ٍيػػثي اٍمًتحػػَفي ًحٍتػػًظ ا - َن لىػػ يو حى ػػدِّثيكف ًفػػي بىٍغػػدادى ًبَلبيْػػًَرمِّ اٍمًتحَاػػ ػػدًِّث عٍك الط ًَلػػًبو نىمػػَ فىعىػػؿى الميحى لميحى
هىٍيػػً  نيػػؿُّ سػػًَئؿو نىشىػػرىةن  و كعٍلقىػػن نى ػػًديثو ًً حى هىػػن اىٍكًلػػً : ال مااىهىبيػػكا لىػػ ي عسػػًَايدى مَئىػػ هػػَو كهيػػكى ال يىًزيػػدي نى

ـٍ اىٍد عٍاهىكا مَ  عٍنًرفي يو كيىٍقاًلدي ال عٍنًرفي ي  ـى عا هي ًه ت ن نى ـٍ نىمػَ ناًبهذا اإلٍساًَدو حى هىػٍيًه و فىأنَدىهػَ نى ـٍ دىهي
ػًحيحً  ػًديثو إلىػن سىػاىًدً  الال  ـ  عنػَدى نيػؿ  حى ًً كًبَلت ٍرًتيػًب ال ػًذم سىػأليك ي بًػً و ثيػ ٍقهيكبى و سىأليكهَ ًبََّسًَايًد المى

ًً ًفي الحى  كا لى ي ًبَإلمَمى  ًديًث.فىأاىرُّ

ٍتًف اإلغٍ  - كاةي في الس اىًد عك المى و عٍم اإلٍتيَفي ًبمَ ال يىٍعًرفي ي الرُّ ـى رابي مف  دى ي ناالا َسى عف   الراكم و ًلييكًه
ٍيًرً .نامَ لىٍيسى  الركايَتً   دى غى

 

                                                                                                                                                                      
 .ُٕٓالمابرو راـ  َم  الترمذمو نتَب ال معًو بَب مَ  َء في النوـ بعد ازكؿ اإلمَـ مف  َِْ
 .َُُّالحيح مسهـو نتَب الزنَةو فضؿ إْتَء الالداًو راـ  ُِْ
 .َٔٔالحيح البَْرمو نتَب اَّذافو بَب مف  هس في المس د ياتظر الالوةو راـ  ِِْ

 .َْٖساف عبي داكدو نتَب الالوةو بَب نيؼ يض  رنبتي و راـ  ِّْ

 ـ.َُٕٗالحهبيو  و مالطتن البَبي ٕٗ – ٕٔ/ ُااظر زاد المعَد البف القيـ  ِْْ



 

 
ُّٖ 

ـُ َقم ِب الَحِديِث:  ُحك 

هىٍيػػً و  ـى نى ػػٍهكانو فػػَلر اًكم ال إثٍػػ ػػًديًث سى ايػػكعى الػػر اًكم ًفػػي ذًلػػؾى إٍف نػَفى اىٍهػػبي الحى ٍيػػرى  كلنػف  كي ٍهػػ ي غى نثيػػرانو يىٍ عى
ٍعاىػػػنو إال  عٍف يىنيػػػكفى ضػػػَبطو  ي ػػػرى المى ػػػٍتًف كغى ًو إذا نػػػَفى ًفػػػي المى ػػػ ػػػراـهو كًبَْال  ٍمػػػدان فىهيػػػكى حى ٍف نػػػَفى نى و كا 

 ًلٍوٍمًتحًَف.
 

ـُ الَحِديِث الَمق ُموِب:  ُحك 

ًديثه مىٍرديكده  ٍقهيكبي حى ًديثي المى ًً  الحى ٍقهيكبى ػًديثً ًبًركىايىًتً  المى ػٍبًط الػر اًكم ًلٍهحى ػدىـً ضى هىػن نى و كلنػٍف و كهيكى يىديؿُّ نى
ٍقبكؿه  ٍقبكًؿ فإا  ي حديثه مى ًً كاٍ تىمىعىٍت فيهَ شيركطي الحديًث المى ٍقهكبى ًي غيري المى كاي  .إذا نيًرفىًت الرِّ
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 َتع ريُفُو:

ح ؼي  اى ى في  تىٍغًيٍيره  الحديثي الميالى ًو مف الحديًث عك عىٍنثىرى  في هيك: الحديثي الذم كى  .نىًهمى

. ًو كفىٍهـو  كهيك ًنٍهـه هَـهو يىٍحتَجي إلن ًدا 
 

ِؼ: الحديثِ  أقساـُ   الُمَصح 

ًؼ ًند ةى ييٍمنً  ح  ـي الميالى  تىٍقًسٍيمَتو عىهىمُّهَ: في تىٍقًسي

ـي إلن  - ع يثي مىٍكًضعي يو فىيىٍاقىًس ٍيًف:ًمف حى  ًاٍسمى

هـ  - ًى بًف مىعَذفي الس اىًدو ًمٍثؿي ميعَذو يقرعي  بعضي ذيت هـ حي و يقرىعي ي بعضي ًى بًف عىسيدو ذىيتى  .عيسيدو كحي

ٍتًفو  - رى )في المى ٍيرىةن  ِْٓ اٍحتى ى ه ـى حي ى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى  .ِْٔ (رىسيكؿي اله ً  الى

هيـ:   ـى سىًمعىهَ بىٍعضي  .اٍحتى ى

                                                           
 رفً.و كهي الغي رةن  ٍ حي  ْذى ات   ِْٓ

 .ُُّٔالحيح البَْرمو نتَب اَّدبو بَب مَ ي كز مف الغضبو راـ  ِْٔ



 

 
ُّٗ 

ٍيًف:ًمف حيثي سىبىبي  - ب ـي إلن ًاٍسمى   يو كياقًس

ػهـ  - طىًأ في الس ػمًَعو ًمٍثػؿي نَاًلػـ سىػًمعى ي بىٍعضي ْى و عٍم اًَتجو نف ال و كاَّىٍحػدىب سػمعى ي كااًلػؿسىٍمًعيٍّ
هـ  ؿبعضي  .اٍَّحكى

هـ  - طىًأ في الًقرىاءىًةو ًمٍثؿي عىٍتبىعى ي ًست َنو اىرىعىهَ بعضي ْى و عٍم اًَتجو نف ال ًرمٍّ  .شىٍيئَن بىالى

ٍيًف: ًمف - ت َن إلن ًاٍسمى ـي عٍيضى ٍعاىنو كيىٍاقىًس  حيثي الهٍتظي عك المى

ايكنَن. - ًً نيهِّهىَو كهذا هك اَّىٍنثىري كي ًً الس ًَبقى  في الهٍتًظو ًمٍثؿي اٍَّمًثهى

و اىٍحػفي  - : اىٍحفي اىٍكـه لىاَ شىػرىؼه م ًد بًف ميكسىن العىاىًزمِّ ٍعاىنو ًمٍثؿي اىٍكًؿ ميحى اىػزىةىو  مػففي المى ػه ن نى اىػٍد الى
 ًإلىٍياَ. ـى نهي  كسه   الهن اي الابيُّ 

ػػديًث  ػػرى فىهيػػكى ييًشػػٍيري فػػي ذلػػؾى إلػػن حى ػػه ـى نىػػَفى يىٍرنيػػزي )اٍبػػًف نيمى سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اله ػػ ي نى  ِْٕ اٍلعىاىػػزىةى عىف  الا بًػػي  الى
هِّي ًإلىٍيهىَ ييالى  .ِْٖ( كى

ػه ن  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى فىظىف  عف  الا ًبي   ػًديًث عا ػ ي الى ٍعاىػن الحى ـٍ عف  مى ـٍ يىٍعهىػ و كلىػ ـٍ ػه ن إلىػن اىًبيهىػًتًه اىٍد الى
كزىةو ًفي اٍَّرًضو كعف  هذا يىٍنًتي سيٍترىةن ًلهال وًة.  إلىن نىالَن مىٍغري

ٍيثي الا ٍقطي عٍكالش ٍنؿي  مف - ث ـي إلىن ًاٍسمىيف:ِْٗحى  و كيىٍاقىًس

: عبيك  مَ غييِّرى ًفيً  الا ٍقطيو - ـٍ هي ر ةىو اىرىعهَ بىٍعضي و ًمٍثؿي عًبي حي ح ؼي ر ةكهيكى الميالى  . ى

و ًمٍثػؿي  - ػر ؼي كًؼو كهيػكى الميحى ػري ػ ى بىقػًَء الحي هىٍيػً  )مَ غييِّػرى ًفيػً  الش ػٍنؿي مى ػه ن اله ػ ي نى اىهىػن رىسيػكؿي اله ػً  الى
ه ـى  سى ًً اىٍبؿى الال وى  َِٓاٍلًحهىؽً  نف .. كى ميعى  .ُِٓ (ةً يىٍكـى اٍل ي

ـٍ  ػػهي كىا ي بىٍعضي ٍهػػؽً )رى ًً  (الحى ميعىػػ ػػوًة ال ي ـٍ عٍحًهػػٍؽ رىٍعًسػػي اىٍبػػؿى الى : لىػػ ـٍ ػػهي ت ػػن اػػَؿى بىٍعضي ًنو ماػػحى ػػاى ذي عٍربىًعػػيفى سى
. ًديثى  بىٍعدىمَ سىًمٍعتي هذا الحى

                                                           
 يغرز الحربً في اَّرضو ي عه  سترة لهالوة. ِْٕ

 .َُٓالحيح مسهـو نتَب الالوةو بَب سترة المالهيو راـ  ِْٖ

 .ْٗهذا تقسيـ ابف ح ر في ازهً الاظر ص  ِْٗ

 ت.ال هكس حهقَ َِٓ
 .ّٖٔٔمساد عحمدو راـ  ُِٓ



 

 
َُْ 

ـى  فمى كعٍنثىري الت اٍلًحيًؼ يىقى ي مً  ـٍ يىتىهىػؽ  الًعٍهػ ا مػَ تىهىق ػَ نػفلىػ  ي كىٍحػدى ي ًمػفى النيتيػًبو فىهػذا العيهىمػًَءو كا 
هىطيػػ ي  ػػذ رى العيهىمػػَءي  مػػفيىٍنثيػػري غى ٍيػػثي ال يىػػٍدًرمو كًلػػذًلؾى حى ت ػػن اػػَليكا  مػػفحى ػػًديثي )ذًلػػؾى حى ػػذي الحى ْى  مػػفال ييٍؤ

ًتيٍّ  حى . فمى عٍم مً  (الى ًؼ كًهيى النيتيبي حي ذي ًنٍهمى ي ًمفى الالُّ ْي  يىٍأ
 

ِحيِؼ: ـُ الت ص   ُحك 

اىػػ ى الت   ػػٍعًتً  إذا كى هىػػن ضى و كلًنػػٍف إٍف نىثيػػرى الت اٍلػػًحيؼي ًمػػفى الػػر اًكم دىؿ  نى ـى ًفػػي ذًلػػؾى ػػٍهكان فىػػو إثٍػػ اٍلػػًحيؼي سى
ٍبًطً .  ًلعىدىـً ضى

راـهو كييعىدُّ فًَنهي ي ًمفى النىذ اًبيف. ٍمدان فىهذا حى  كعم َ إٍف نَفى الت اٍلًحيؼي نى
 

ِؼ: ـُ الَحِديِث الُمَصح   ُحك 

ًديثي ا ًحيحي الحى ـٍ عاٍلهي ي الال  ـٍ ييٍعهى ح ؼي ال ًذم لى ًؼ  -لميالى ح  ٍيري الميالى ًديثه مىٍرديكدهو عم َ إٍف نيًرؼى  -غى حى
ػػػًديًث  كطي الحى ػػػًديًث شيػػػري هىػػػن الحى و كتيطىب ػػػؽي نى ًً كعيًنيػػػدىٍت إلىػػػن عاٍلػػػًههَ فىقىػػػٍد زاؿى الت اٍلػػػًحيؼي ػػػ عاٍلػػػؿي النىًهمى

ٍقبيكًؿ.  المى
 

ِحيِؼ:الُمَصن فاُت ِفي ا  لت ص 

و ك  دِّثيكفى نيتيبَن نىًثيرىةن ًفي هذا الًعٍهـً  عٍشهىًرهَ: مفعل ؼى الميحى

و ت  - و ًلهد ارى ايٍطًايِّ  هػ . ّٖٓالت اٍلًحيؼي

و ت  - ط ًَبيِّ ْى و ًلٍه دًِّثيفى طىًأ الميحى ْى  هػ. ًّٖٖإاٍلوحي 

 

 الَحِديُث الُمَعؿ   .9

ماُؤُه:  أس 

هىن هذا  دِّثيكفى نى :عٍطهىؽى الميحى ًى عٍسمَءو ًهيى ًديًث ثىوثى  الحى

ًن. - حُّ ليغى و كهذا هيكى اَّالى  الميعىؿُّ



 

 
ُُْ 

و كهذا هيكى اٍَّنثىري اٍسًتٍعمَالن  - دًِّثيف.ناالميعىه ؿي  دى الميحى

ًنو كعاىؿُّ اٍسًتٍعمَالن. - ًعيؼه ليغى و كهذا ضى ٍعهيكؿي  المى

 

 َتع ِريُفُو:

ًديثي ال ًذم ًفي ً  : الحى ًديثي الميعىؿُّ هيكى ًه. الحى ًه اًَدحى ًتي  ْى ًه   ًنه 

ًي: ًديثي ميعىوو إال  إذا نَاىٍت الًعه  ٍسبى الت ٍعًريًؼ ال ييسىم ن الحى  كحى

ًه. - ًتي  ْى ًه  ًى ًفيً و كلًنٍف اٍنتيًشتىٍت ًفيً  ًنه  ًديًث عا  ي ال ًنه  ًنو عٍم ظًَهري الحى ًتي   ْى

ًديًثو  - ًً الحى ًنو عٍم تىٍقدىحي ًفي اًلح  ًديثي ميعىوو.اًَدحى ًديثى فىو ييسىم ن الحى  فىإٍف نَاىٍت ال تيٍضًعؼي الحى

. ًتيٍّ ْى ٍيري  ٍعتيهَ ظًَهره غى عىتًَء ضى  كًلذًلؾى فىإف  الًعه ً مى َليهَ عحًَديثي الثِّقًَتو ًَّف  عحًَديثى الضُّ
 

: َرى ِلم ُمَعؿِّ  َمعاٍف ُأخ 

هىػػن مػػَ ٍعاىػػن االاٍلػػًطوًحيُّ نى ػػدًِّثيف نػػَايكا ييٍطًهقيػػكفى  اٍسػػتىقىر  المى ذىنىٍراػػَ ًفػػي الت ٍعًريػػًؼو كلًنػػف  بىٍعػػضى الميحى
رىل عهىمُّهَ: ٍْ ًى ًبمىعَفو عي  الًعه 

ٍبًط. - ٍعًؼ الظ ًَهرىةيو نَلنىًذًبو كنىدىـً الض   عٍسبَبي الض 

ًيو كنى  - هى ي الثِّقى و نإٍرسًَؿ مَ كىالى ًو ٍيري اًَدحى ـى فىأٍبدىؿى  فمى عٍسبَبه غى ر.كىًه ْى ًو ِ ًن ًبًثقى  ًثقى

ًن. -  سىم ن التٍِّرًمًذمُّ الا ٍسةى ًنه 

. هىٍيً  اَّمىري ٍعاىن االاٍلًطوًحي ال ًذم اٍستىقىر  نى  كلًنا اَ سىاىٍستىٍعًمؿي الميعىؿ  ًبَلمى
 

َيُتُو:  أَىمِّ

ػ ًنو كهيػكى ًام  ػعيكبى ًن كالي ًديًث ًدا ػ هيكـً الحى ـي الًعهىًؿ عٍنثىرى ني ػًي الييعىدُّ ًنٍه ػدًِّثيفو ناػهىًج الا ٍقػًدمِّ الػد ًايًؽ اٍ مى دى الميحى
ٍبػرىةو  نفًَّا  ي يىٍبحىثي  ًْ و ك ًزيػرو ا مػَ تىٍحتػَجي إلىػن ًنٍهػـو غى ػدًِّثيفو كا  ًً الميحى ػ ًً ال ًتي ال تىٍظهىػري ًلعَم  ًتي  ْى الًعهىًؿ ال

و كذىنَءو كفىٍهـو ثًَابىٍيًفو كًلذًلؾى فىإا  ي ال ييتٍ  ًو دًِّثيف نَلبيًَْرمِّ كعبًػي حػًَتـو كالتٍِّرًمػًذمِّ طىًكيهى ًقاي ي إال  ًنبَري الميحى
.  كالد ارى ايٍطًايِّ



 

 
ُِْ 

 

 أق ساُمُو:

ٍيف: ـي الميعىؿُّ إلىن ًاٍسمى  يىٍاقىًس

 .ٍيًر الميت اًلًؿ اٍلًؿ غى ٍكايكًؼو كىكى و نىٍرفً  المى  ًفي الس اىًدو كهيكى اٍَّنثىري

كىا ي التِّ  ًى  ميكسىن ٍبفً  نفٍرًمًذمُّ ًبسىاىًدً  كًمثَلي ي: مَ رى ٍقبى ػًَلحو  نفني عىبًػي  نػفعىًبيػً   نػف سيهىٍيًؿ ٍبػًف عىبًػي الى
ه ـى  سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ٍيرىةى اىَؿى اىَؿى رىسيكؿي اله ً  الى هىسى ًفي مىٍ ًهسو فىنىثيرى ًفيً  لىغىطي ي  فمى  :هيرى  .ِِٓ..  ى

: ال ييٍذنىري ًلمي  ًى سىمَعه اَؿى البيًَْرمُّ ٍقبى سيهىٍيؿو  مفكسىن بًف ني
ِّٓ. 

ػػٍتًف ًسػػكىل هػػذا اإلٍسػػاًَدو  ـٍ يىنيػػٍف ًلٍهمى ػػٍتًف عٍيضػػَنو نىمػػَ إذا لىػػ ًن ًفػػي المى ػػ ًي ًفػػي الس ػػاىًد اًَدحى ب مػػَ نَاىػػٍت الًعه ػػ كري
ب مَ ال تىنيكفي اَدً  ٍتًف نىأٍف يىاًلح  كري ًن ًفي المى ٍتفي  حى ر. مفالمى ْى  سىاىدو ِ

 

  ٍت ٍتًفو كاالٍضًطراًبو كالقىٍهًبو كالت اٍلًحيًؼ. ًفي المى  ًفو نَإلٍدراًجو كالشُّذيكًذ كالا نىَرىًة ًفي المى

ًَلػؾو عىا ػ ي اىػَؿى  نفكًمثَلي ي:  ػرى  :عىاىػًس ٍبػًف مى ػه ـى كىعىبًػي بىٍنػرو كىنيمى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى ٍهػؼى الا بًػيِّ الى ْى ػه ٍيتي  الى
كفى بً كىنيٍثمىَفى فىنىَايكا يى  ٍمػدي  ﴿ ػٍستىٍتًتحي كفى ًبٍسػـً اله ػً  الػر حٍ  ﴾ًله ػً  رىبِّ اٍلعىػَلىًميفى  اٍلحى الػر ًحيـً ًفػي  فً مى الى يىػٍذنيري

ًرهىَ ًْ ًؿ ًارىاءىةو كىالى ًفي ِ عىك 
ِْٓ. 

ًى الهىٍتًظ المىٍذنيكًر لىم َ رىعٍكا اٍَّنثىًريف إا   كفى )مَ اَليكا ًفيً  اَؿى اٍبفي الال وًح: فىعىه ؿى اىٍكـه ًركىايى فىنَايكا يىٍسػتىٍتًتحي
ٍمػدي ً رىبِّ العػَلىًميف و كهيػكى ال ػًذم ات تىػؽى البيْػًَرمُّ كميٍسػًهـه  فًمػ (الًقراءىةى ًبَلحى ًً هى ٍيػًر تىعىػرُّضو ًلػًذٍنًر البىٍسػمى غى

ًحيًحو كرىعٍكا عف   راً ً  ًفي الال  ٍْ هىن إ كىا ي ًبَلهىٍتًظ المىٍذنيكرً  فمى نى ـى  رى اى ى لى يو فىتىًه ٍعاىن ال ًذم كى كىا ي ًبَلمى  مػفرى
كفى بً )اىٍكًلً   ٍمدي(نَايكا يىٍستىٍتًتحي ٍعاػَي  عف   ػ الحى طىػأو ًَّف  مى ٍْ و كع ـى هىن مَ فىًه كىا ي نى ـٍ نَايكا ال ييبىٍسًمهيكفو فىرى عا هي

ًر ًهػػيى  ػػكفى ًبهػػَ ًمػػفى السُّػػكى ًيو السُّػكرىةى ال تًػػي نػػَايكا يىٍتتىًتحي ػػ ـ  التًَتحى ػػ ًًو كاٍاضى كلىػػٍيسى ًفيػػً  تىعىػػرُّضه ًلػػًذٍنًر الت ٍسػػًميى

                                                           
 .ّّّْ  َم  الترمذمو نتَب الدنكاتو راـ ِِٓ
 .ُُْمعرفً نهـك الحديث لهحَنـو ص  ِّٓ

 .ّٗٗالحيح مسهـو نتَب الالوةو راـ  ِْٓ



 

 
ُّْ 

ًً فىػذىنىرى عا ػ ي ال يىٍحتىػظي ًفيػً  شىػٍيئَن  نفعاىسو عا  ي سيًئؿى  نفهَ: عا  ي ثىبىتى ماإلىن ذًلؾى عيميكره  االٍفًتتػًَح ًبَلت ٍسػًميى
 ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى رىسيكًؿ اً  نف

ِٓٓ. 

ًي اىظىػػػًر  ًهو كلًنػػػٍف هػػػًذً  ًهػػػيى ًكٍ هىػػػ وًفي ػػػ ًْ ًي  ٍسػػػألى ػػػكالمى ًى :  فمى ػػػؿ  ًركىايىػػػ كفى ًبٍسػػػـً اله ػػػً  عنى الى يىػػػٍذنيري
ًرهىَ فً مى الر حٍ  ًْ ًؿ ًارىاءىةو كىالى ًفي ِ  .الر ًحيـً ًفي عىك 

و كييًسرُّ نَفى يى ٍ  ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كلىعىؿ  الر اً حى ًفي هذا عا  ي   ًً ٍهًري  هىري ًبهَ ًفي الال وًة ال ى
ـي. و كاي عٍنهى ًً يى  ًبهَ ًفي الال وًة السِّرِّ

 

 ِفي الَحِديِث؟ م ةُ ُؼ العِ َكي َؼ ُتع رَ 

ًي ًبطيريؽو ميتىعىدِّدىةو عهىمُّهَ:  تيٍعرىؼي الًعه 

ًي بىٍياىهػػَو كهػػ - اىػػ ػػًديًث الكىاًحػػًدو كالميقَرى ٍمػػ ي ًركىايػػًَت الحى ًو ًفػػي اٍنًتشػػًَؼ ًنهىػػًؿ اَّحًَديػػًثو  ى ُـّ طىًريقىػػ ًذً  عهىػػ
طىأ ي  ْى ـٍ تىتىبىي ٍف  ـٍ تىٍ مىٍ  طيرياى ي لى : البَبي ال ًذم لى ًدٍيًايِّ ًهيُّ ٍبفي المى كًلذًلؾى اَؿى نى

ِٓٔ. 

ٍكًاًعػػػً  ًفػػػي نيػػػؿِّ عسػػػًَايًد اَّحًَديػػػًثو فىيي  - ٍكًاػػػً  نيػػػؿِّ راكو ًفػػػي الس ػػػاىًد ًبمى ًي مى ظىػػػ طىػػػأي ميوحى ْى ٍنتىشىػػػؼي ًبهػػػذا ال
ػًديثى نى  َن يىػػٍرًكم الحى و كذًلػؾى ًحياىمػػَ اىً ػدي ًفػػي الس ػاىًد راًكيػ ًتػيُّ ْى ػػال ًى لىػ ي  فمى  يو كهػذا يىٍحتػػَجي ناػػال ًركىايىػ

 إلىن ًنٍهـو كىاًس و دىًايؽو ًبنيؿِّ اَّسًَايًد.

 

 َمصاِدُرُه:

ـٍ ًفي هذا ظًَتًه دِّثيكفى اىتًَئجى ميوحى فى الميحى  الًعٍهـً ًفي نيتيبو نىًثيرىةو عهىمُّهَ: دىك 

و ت  - و ًنوهيمَ ًلهتٍِّرًمًذمِّ ًغيري و كالًعهىؿي الال   هػ. ِٕٗالًعهىؿي النىًبيري

ًديًث اًلٍبًف عًبي حًَتـو الر اًزمو ت  -  هػ. ًِّٕنهىؿي الحى

و ت  - ايٍطًايِّ ًً ًلهػػد ارى ػػاِّؼى ًفػػي هػػذا هػػػ ّٖٓالًعهىػػؿي الػػكىاًردىةي ًفػػي اَّحًَديػػًث الا بىًكي ػػ و كهيػػكى عٍكسىػػ ي مػػَ الي
.  الًعٍهـً

                                                           
 .ِٗنهـك الحديث البف الالوحو بتحقيؽ عستَذاَ د. اكر الديف نتر حتظ  او ص  ِٓٓ

داب السَم  لهْطيب ا ِٔٓ  . َِٕ/ِلبغدادم ال َم  َّْوؽ الراكم ِك



 

 
ُْْ 

 

 
َدُة الس اِبَعةُ الوَ   ح 

 

ـُ الَحِديِث  ُتوُ  َحي ثُ  فمِ أق سا  (الَقُبوُؿ والر د  ) ُقو 
 

 .حيحُ الص   الحديثُ  .2

 .فُ سَ الحَ  الحديثُ  .ِ

 .عيؼُ الض   الحديثُ  .ّ

 .وعُ وضُ المَ  الحديثُ  .ْ



 

 
ُْٓ 

تي ي  ياقسـ الحديث مف حيثي   هي: سَـو اٍ عى  ًً عى بى رٍ إلن عى ايك 

 
 

ِحيحُ  .2  الَحِديُث الص 

 َتع ِريُفُو:

ؿ سىاىدي ي ًبَلثِّقًَت  ًديثي ال ًذم ات الى : الحى ًحيحي هيكى ًديثي الال  . مفالحى ًو ٍيًر ًنه   غى

ًحيحي هيكى ال ًذم اٍ تىمىعىٍت ًفيً   ًديثي الال  ًً فَلحى ًليى كًط التَ   :نيؿُّ الشُّري

 
ًو  فمى يىتىهىق َ ي نيؿُّ راكو نى اتِّالَؿي الس اىًدو ًبأٍف  - ًحيحى ًو الى مُّػًؿو فىػو يىنيػكفي  مففىٍكاى ي ًبطىًريقى طيريًؽ الت حى

.اٍ مي ميعىه قَن عٍك   قىًطعَن عٍك مَ شَنىؿى ذًلؾى

ًميعَن نيديكالن ضًَبًطيف. - كىاًة الس اىًدو ًبأٍف يىنيكايكا  ى ًميً  ري ًي  ى  ًثقى

 الحديث

 الصحيح الحسف الضعيؼ الموضوع

 شروط الصحيح

 االتصاؿ رواتو ثقات عدـ العمة



 

 
ُْٔ 

ًو  - ػػ ًو اًَدحى ػػكًد ًنه ػػ ـي كي ي ػػدى ًً هياػػَ نى ػػكدي ًبَلًعه ػػ طىػػأو كالمىٍقالي ٍْ ب مػػَ ع ًى ري ػػًديًثو ًَّف  الػػر اًكم الثِّقىػػ ًفػػي الحى
ٍدراجو كتىاٍلًحيؼو كاىٍهبو كمَ شَنىهىهَ. مفيىٍشمىؿي نيؿ  عٍكهَـً الثِّقًَت   شيذيكذو كا 

هيػػ هىٍيػػً  نيتيػػبي ني فىػػٍت نى ـٍ عٍنتىًمػػٍد ًفػػي الت ٍعًريػػًؼ مػػَ تىعَرى ػػًديًث كًلهػػذا الس ػػبىًب لىػػ ػػدىـً  مػػفكـً الحى ٍضػػً  نى كى
ًه  ػػػًحيًحو فىػػػإف  الشُّػػػذيكذى ًنه ػػػ ػػػًديًث الال  ػػػٍذ ًبهػػػذا  مػػػفالشُّػػػذيكًذ ًفػػػي تىٍعًريػػػًؼ الحى ْي ـٍ اىٍأ ذا لىػػػ ػػػًديًثو كا  ًنهىػػػًؿ الحى

 : ػرىلو فىاىقيػكؿي ٍْ هىٍياَ عٍف ايًضيؼى إلىن الت ٍعًريًؼ ايييػكدان عي ٍعاىن فىإف  نى ٍيػًر شيػذيكذو كال مػفالمى ًو كال إٍدراجو غى  ًنه ػ
ػػٍذؼي اىٍيػػًد الشُّػػذيكًذ نىمػػَ  ٍيػػري مياًَسػػبو ًفػػي الت ٍعًريتػػًَتو فىيىٍابىًغػػي حى كال تىاٍلػػًحيؼو كال اىٍهػػبو كهنىػػذاو كهػػذا غى

ًً فىقىٍطو كاي عٍنهىـي  ًي القيييكًدو كاالٍنًتتَءي ًبعىدىـً الًعه  ًذفىٍت بىًقي  حي
ِٕٓ. 

 

 أق ساُمُو:

ًديثي الال حيحي   ًاٍسمَف: الحى

ػػًديًث الالػػحيًح  - كطى الحى ػػحيحَن ًلذاتًػػً  ًَّف  شيػػري ػػبىؽى تىٍعًريتيػػ يو كسيػػمِّيى الى الالػػحيحي ًلذاتًػػً و كهيػػكى ال ػػًذم سى
ًو  ًديًث اىٍتًسً و كال يىٍحتَجي إلىن تىٍقًكيى كدىةه ًفي الحى ًً الالحيًح. مفمىٍك ي رى ًليىاًلؿى إلىن دىرى ى ْى ًديثو ِ  حى

 

ًكم  الالحيحي ًلغىٍيًرً و - ًديثي الحسفي لذات  إذا ري رى ًمٍثًهً  عٍك عٍاكىل  مفكهيكى الحى ْى   ي.ماطىًريؽو ِ

 

ِحيِح َحِديثٍ  ِتالِؼ ِفي َتص   َسَبُب االخ 

ػػًديثً  ػػ ٍ مى بسػػادو ميعىػػي فو عك بً  تىاٍلػػًحيحي الحى تىهىتىػػٍت   ً دً يٍ سػػَاً عى  كعً مي ٍْ ب مػػَ ا و ري ـي تىاٍلػػًحيًحً  عٍمػػره اٍ ًتهػػًَدم  ػػدى عٍك نى
ٍيف: ًفي ً  دي عٍمرى  اآلرىاءيو كالس بىبي ًفي ذًلؾى عحى

دًِّثيفى ًفي - ًتوؼي الميحى ٍْ ـٍ عٍف يىنيػكفى  اٍشًتراطً  ا ػهي ػًحيًحو فىقىػٍد اٍشػتىرىطى بىٍعضي ػًديًث الال  كًط الحى بىٍعًض شيػري
. ٍمهيكري ذًلؾى ـٍ يىٍشتىًرٍط ال ي ًديثي نىًزيزانو كلى  الحى

                                                           
ْػرل( إنػداد د. شػرؼ القضػَة المدرج كنواتػ  بمبَحػث المالػطهح اَّ)لهمزيد حكؿ هذا المكضكع ااظر بحث  ِٕٓ
 ـ.ََِّحميد اكفيو كهك ماشكر في م هً عبحَث اليرمكؾو  َمعً اليرمكؾو اَّردفو ساً  ك د.



 

 
ُْٕ 

ػػدًِّثيفى ًفػػي اٍسػػًتي - ػػًتوؼي الميحى ٍْ هىػػن اٍشػػًتراًط اتِّالػػًَؿ ا و فىقىػػٍد ات تىقيػػكا نى ًً كًط المىٍطهيكبىػػ ػػًديًث ًلهشُّػػري تًَء الحى
ػػػًديًث المي  ٍنػػػـً الحى تىهىتيػػػكا ًفػػػي حي ٍْ ـٍ ا ـٍ عػػػاعفالس ػػػاىًدو كلًنػػػا هي ػػػهي ػػػد  ي بىٍعضي ـٍ ميت اًلػػػونو كنى ػػػهي و فىعىػػػد  ي بىٍعضي

ٍمهيكري اًلتِّالًَلً  شىٍرطى ما  ٍيفو سىبىؽى بىيَايهيمَ.قىًطعَنو كاٍشتىرىطى ال ي

ث قىػػ ي بى  كىاًة فىكى ػػًد الػػرُّ تىهىتيػػكا ًفػػي عحى ٍْ ب مػػَ ا ـٍ ري كىاًة الس ػػاىًدو كلًنػػا هي ًى نيػػؿِّ ري ػػدِّثيكفى ًثقىػػ ـٍ كاٍشػػتىرىطى الميحى ػػهي ٍعضي
كف. ري ْى ع تى ي ِ  كضى

 وفي  نَؿى شٍ فو إً  ايد ً عسَ م مكعً  رانَةً مي  دكفى  اَّسَايدً  تعددً المي  الحديثً  في تالحيحً  كعمَ االْتوؼي 
ػ كةن ايػ تْتهػؼي  الحديثً  َّف عسَايدى  و فيابغػي  َن حالػحي و فربمػَ نػَفى عتَن كضى و كضػعيتَن بسػادو ِْػرى بسػادو

. عِّؼي الالحيحى  الت اىبُّ ي لذلؾو فإف  ك كدى سادو ضعيؼو لهحديًث ال ييضى

 

ِحيحِ  ـُ الَحِديِث الص   ُحك 

ف رى  ػػًديثه تىػػكى ػػًحيحي حى ػػًديثي الال  ػػؿي ًبمػػَ الحى و يىً ػػبي االٍنًتقػػَدي كالعىمى ٍقبيػػكؿه ػػًديثه مى كًط فىهيػػكى حى ٍت ًفيػػً  نيػػؿُّ الشُّػػري
ػًحيحى اىػٍد يىنيػكفي ميتىػكىاتىرانو فىهػذا يىٍنتيػري  ًديثى الال  ًديًث اآلحًَدو كلًنف  الحى ًنػري ي اٍ مي ًفيً و نىمَ بىي اَ ذًلؾى ًفي الحى

دِّثيكفى إٍف ات تىؽى  هىن تىكى  الميحى تىهىتيكا ًفي تىكىاتيًرً  فىهيكى نَآلحًَد يىٍأثىـي نى ٍْ  ًنري ي.امي اتيًرً و فىإٍف ا

ػػًحيًح اىٍكليػػ ي تىعػػَلىن   ػػًديًث الال  هىػػن اىبيػػكًؿ الحى ًً نى ـٍ  ﴿كًمػػفى اًَّدل ػػ ػػَءىني ايػػكا ًإٍف  ى يىػػَ عىيُّهىػػَ ال ػػًذيفى ِمى
 .ِٖٓ ﴾فىًَسؽه ًباىبىأو فىتىبىي ايكا 

ًه  دِّؽي. عم َ إٍف  َءىاَ ًثقى بىرو فىاىٍقبىؿي كايالى ْى  ًب

ٍهًد رىسيكًؿ اً  هىن هذا نَفى اٍَّمري ًفي نى ًديًث اآلحًَد.ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى كنى  و نىمَ سىبىؽى ًفي الحى
 

 أَصح  األساِنيدِ 

ر   ْى و يىتى ًً ثىػػػًؿ الطُّػػػو ًب ًفػػػي ال ًَمعىػػػ ثىهيهػػػَ نىمى و مى ًي دىرى ػػػَته ػػػًحيحى و اَّحًَديػػػثي الال  ًو تىًهتىػػػ ٍْ ػػػكفى ًبتىٍقػػػًديراتو مي  ي
ػػحُّ  و فىمػػَ ًهػػيى عالى ٍقبيػػكؿه ـٍ مى ػػهي يِّػػدهو كبىٍعضي ـٍ  ى ػػهي يِّػػده ً ػػٌدانو كبىٍعضي ـٍ  ى ػػهي و كبىٍعضي ػػر جي ًبٍَمًتيػػَزو ْى ـٍ يىتى ػػهي  فىبىٍعضي

 اَّسًَايًد؟

                                                           
 .ٔسكرة الح راتو مف اآليً  ِٖٓ
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و كًلذًلؾى فى  حِّ اَّسًَايًد عٍمره اٍ ًتهًَدم  ـي ًبأالى ٍن ػدًِّثيفى و فىمً في  ِرىاءن  إف  الحي ػفى الميحى اٍ تىهىػدى ًفػي بىيػًَف  فمى
حِّ اَّسًَايًد ميٍطهىقَنو ك  : مفعالى ـٍ ًفي ذًلؾى  عٍاكىاًلًه

و كهيكى اىٍكؿي البيَْرً  نفاًَف و  نف مًَلؾه  - ًى اٍبًف نيمىرى و كتيسىم ن ًسٍهًسهى  الذ هىًب. مِّ

و كهذا اىٍكؿي إٍسحَؽى بًف  نفسًَلـو  نفالزٍُّهًرمُّ  - .اٍبًف نيمىرى ٍابىؿو ٍي  كعٍحمىدى بًف حى  رىاهىكى

م دي ٍبفي ًسيًريف  - ًَايِّ  نفميحى ٍهمى ًبٍيدىةى الس  . نفنى ًدٍيًايِّ ًهيِّ ٍبًف المى و كهذا اىٍكؿي نى ًهيٍّ  نى

ـٍ ماك  حًَبيٍّ عٍك بىهىدو ميعىػي فو كهيػكى  فمى هي حِّ اَّسًَايًد ًبالى اًليصي عالى ٍْ ٍعبه فىيىٍابىًغي تى يىرىل عف  ذًلؾى الى
ًريفو ك رى  ْى : مفٍعمي الحًَنـً كاٍبًف الال وح كالاككم ِك  ذًلؾى

دِّيؽ: إٍسمًَنيؿي ٍبفي عًبي ًَْلدو  - حُّ عسًَايًد الالِّ ػدِّيًؽو  نػفاىٍيسو ٍبًف عًبي حػًَزـو  نفعالى عبًػي بىٍنػرو الالِّ
.  كهذا رىٍعمي الحًَنـً

كًؽ: الزهرم  - حُّ عسًَايًد التَري دِّ ً  نفعًبيً   نفسًَلـو  نفعالى . ى  و كهيكى رىٍعمي الحًَنـً

اىًَد  - ٍيرىةى: عبيك الزِّ حُّ عسًَايًد عًبي هيرى ٍيرىةىو كهذا اىٍكؿي ا لبيًَْرمِّ  نفاٍَّنرىًج  نفعالى عًبي هيرى
ِٓٗ. 

 

ِحيحِ   َمصاِدُر الَحِديِث الص 

ْ   ـي هً يدً بأسػػَاً  كهػػَ اَّحَديػػثى تي لِّ ؤى فيهػػَ مي  ري ني ذٍ التػػي يىػػ الحػػديثً  بي تيػػهػػي: ني  الحػػديثً  ري الػػَدً مى  ػػال إلػػن  ًً َال 
 ًْ  .دً اى الس   رً ِ

 الحػػديثى  ري ذني ال يىػػ ؼى و َّف المؤلِّػػالحػػديثً  رً الػػَدً مى  مػػف لػػيسى  ثيػػرو نى  ابػػفً  سػػيرى تٍ تى إف  فػػ كلػػذلؾى 
 .رً الَدً المى  حَبً عالٍ  مف  ً غيرً  بأسَايدً  بؿٍ  و ً بأسَايدً 

ػػػ ٍ مى  تػػػَبي كنً  ػػػ يػػػَضً رً ًنتػػػَبي ك  كائػػػدً الز    ً مى مػػػَ يهً فً  لػػػيسى   ي و َّا ػػػرً َدً الػػػالمى  فى سػػػَ ًمػػػيٍ لى  حيفى َلً الال 
 يد.عسَاً 

هىػػػن ك  ًثيػػػرىةه ً ػػػٌدانو فىًهػػػيى ًمئػػػَتي المىالػػػًَدًرو كنيهُّهػػػَ تىٍقًريبػػػَن تىٍحتىػػػًكم نى ػػػًديًث الا بىػػػًكمِّ نى مىالػػػًَدري الحى
و كلًنا اَ اىٍقاًلدي ًبهذا ال ًو ًحيحى ًديًث الال  عاعحًَديثى الى هىن الحى رىٍت نى  ًحيًح فىقىٍط.كاًف المىالًَدرى ال ًتي اٍاتىالى

ر ًد   ًديًث المي ى ًحيحي عف  مىالًَدرى الحى  مىاٍلدىراف هيمَ: َِٔكالال 
                                                           

 . ٔٓ – ّٓعرفً نهـك الحديث لهحَنـ ص لهمزيد حكؿ هذا المكضكع ااظر نتَب م ِٗٓ



 

 
ُْٗ 

 

. ُؿ: َصِحيُح الُبخاِريِّ  األو 

ػػري  تىالى ٍْ ػػًحيحي المي : ال ػػًَم ي الميٍسػػاىدي الال  ػػَ اٍسػػمي ي النًَمػػؿي فىهيػػكى و عم  ػػري تىالى ٍْ ػػكًر  مػػفكهػػذا هيػػكى اٍسػػمي ي المي عيمي
 كسياىًاً  كعي ًَمً . ـى ه  سى كى   ً يٍ هى نى  ن اي ه  الى رىسيكًؿ اً 

: مفكيىتىبىي في  ًحيًح البيًَْرمِّ إٍ مَالن فىهيكى  اٍسـً الًنتًَب كىاٍلؼي الى

ػػكنًَتً   - ػػًديًث كمىٍكضي ػػ ي نيػػؿ  عٍبػػكاًب الحى اػػًَئؽى كفىضػػًَئؿى  مػػفال ػػًَم يو عٍم ال ػػًذم يىٍ مى ًقيػػدىةو كعٍحنػػَـو كرى نى
هىن اٍَّبكىاًب. كتًَريةو كًسيىرو كتىٍتًسيرو   كهنىذاو كيىنيكفي تىٍرًتيبي ي نى

دى ًفيً   - و عم َ مَ كىرى ٍيًر ذًلؾى فىهىٍيسى هيكى  مفالميٍساىديو عٍم المىٍرفيكعي الميت اًلؿُّ ا مػَ  مػفغى عاٍلػًؿ الًنتػًَبو كا 
اػػػًَكيفى كميقىػػػدِّمَتو ًلأٍلحًَديػػػًث فىقىػػػٍطو كًلػػػذًلؾى ال تيعىػػػدُّ اَّحًَديػػػثي الميعى  ًي  ػػػَءى نى عاٍلػػػًؿ ًنتػػػًَب  مػػػفه قىػػػ

.  البيًَْرمِّ

ًرٍج ًفيً   - ٍْ ـٍ يي و ًَّا  ي لى ًحيحي ًحيحى فىقىٍط. ُِٔالال  ًديثى الال   إال  الحى

ًً ًفػي هػذا الًنتػًَبو فىهػذا يىٍ عىهيػ ي طىػًكيونو  - ػًحيحى ٍم ى نيؿِّ اَّحًَديػًث الال  ـٍ يىٍقاًلٍد  ى و ًَّا  ي لى ري تىالى ٍْ المي
ٍنػػتي ًمػػفى كاىػػٍد عرادى ي البيْػػَرً  و كتىرى ػػح  ٍهػػتي ًفػػي ًنتػػًَبي إال  مػػَ الى ْى : مػػَ عٍد ػػرانو اػػَؿى البيْػػًَرمُّ تىالى ٍْ مُّ مي

 .ِِٔالالحَح ًلحًَؿ الطُّكًؿ 

ػػًحيحً  مػػَ)كاػػَؿى البيْػػًَرمُّ  ػػٍعتي ًفػػي ًنتػػًَبي الال  ٍنعىتىػػٍيف كىضى ػػه ٍيتي رى ػػٍهتي اىٍبػػؿى ذًلػػؾى كالى ػػًديثَن إال  اٍغتىسى  (حى
 عىتَ االٍسًتَْرىًة.كيىٍبديك عا هيمَ رىنٍ 

ػًحيًح البيْػًَرمِّ بًػديكًف ًتٍنػرارو  ِي نىدىدي اَّحًَديًث الميٍساىدىًة ًفي الى ػ ى كعم ػو ِّٔحػديثَن  (َِِٔ)كيىٍبهي َ مى
ِي  ًر فىتىٍبهيػػػػ ػػػر  ػػػػ ي اي  (ّٕٔٓ) المينى ٍبػػػػد البػػػػًَاي رىًحمى ػػػػد فيػػػػؤاد نى م  ٍسػػػػًب تىػػػػٍرًايـً ميحى ػػػػًديثَن ًبحى ػػػػدىديهَ و ِْٔ حى ػػػَػ نى عم 

كىايًَت فىعىدىديهَ ًبَل ًتوًؼ الرِّ ٍْ ًر كًبَلت ٍعًهيقًَت كالميتَبىعًَت كا  .ِٓٔحديثَن  (َِٖٗ)مينىر 

                                                                                                                                                                      
 الالحيح فقط. َِٔ

 عم لـ يض  في و كهذا االطوح ناد المحدثيف. ُِٔ

 و كحَؿ الطكؿ عم: ْشيً الطكؿ.ُٗنهـك الحديث البف الالوح ص  ِِٔ

ااظػػػر لهمزيػػػد مػػػف التتالػػػيوت نتػػػَب : هػػػدم السػػػَرم مقدمػػػً فػػػتح البػػػَرم شػػػرح الػػػحيح البْػػػَرم البػػػف ح ػػػر  ِّٔ
 و طبعً دار المعرفًو بيركتو لباَف.ْٕٕو ك  ْٗٔ – ْٓٔالعسقوايو ص 



 

 
َُٓ 

ًثيػػرىًةو كذًلػػؾى  ًً النى ػػًحيحي البيْػػًَرمِّ ًبتىكىائًػػًدً  الًتٍقًهي ػػ ي ػػزى الى ػػوًؿ تىػػراً ـً اٍَّبػػكاًب  مػػفكاىػػٍد تىمى و ال تًػػي ًِْٔٔ
 ًً ٍضػػًعهَو كًدا ػ ًً كى ي ػزى ًبًدا ػػ ػػًديًثو كال يي ًَرٍيػً   تىمى ػػبىًتهَ ًلٍهحى مياَسى

ػػاًِّتيفو كًلػػذًلؾى  ِٕٔ ػده ًمػػفى الميالى ًفػػي ذًلػػؾى عحى
ًى  ٍشػيى ْى ػكنَتو ميتىعىػدِّدىةوو كلًنا ػ ي  ػًديثى ًفػي عمػًَنفى ميتىعىػدِّدىةوو لتىعىهُّقػ  ًبمىٍكضي التٍِّنػراًر  فىإا  ي نىًثيػران مػَ يىػٍذنيري الحى

ًديثى ًفي نيؿِّ  و يىٍذنيري الحى ٍتفى رى المى تىالى ٍْ و عٍك ا ًديثى ه ؽى الحى ـٍ يىً ٍد نى و فىإٍف لى ًديدو ٍتفو  ى ًديدو عٍك مى مىر ةو ًبسىاىدو  ى
. هىن إٍبداعو ًفي الت اٍلًايًؼ لىٍيسى لى ي اىًظيره ًحيحي يىديؿُّ نى  كًنتَبي ي ال ًَم ي الال 

ٍبػػًد اً  ـي عبيػػك نى : اإلمػَػ ًب فىهيػػكى ػَػ ميؤىلِّػػؼي الًنتػَػ ًى كعم  ػػاى ًلػػدى سى و كي ًرمِّ ػػدي ٍبػػفي إٍسػػمًَنيؿى البيْػَػ م  رىل ُْٗميحى هػػػ ًببيْػَػ
ًديثى بىهىًدً  كنيتيبى ابًف الميبَرىًؾ كتىعىه ـى الًتٍق ى ِٖٔ ًتظى حى ًتظى القيٍرِفى النىًريـى ًفي اًلغىرًً و كحى ًى و حى ٍِ الس ًَدسىػ ـٍ يىٍبهيػ كلى
ػػؿى بىٍعػػدىهَ إلىػػن بيٍهػػدافو نىًثيػػنىٍشػػ ػػكفى رىةىو كرىحى سي يىتىعىه مي هىٍيػػً  الا ػَػ  ي اىٍبػػؿى عٍف تىٍابيػػتى ًلٍحيىتيػػ يو كبىػػدىع ماػػرىةو ً ػػٌدانو كعٍابىػػؿى نى

ًماىًً  ًى  تىٍأًليؼى النيتيًب ًفي الثَ  دًِّثيفو كتيكيفِّيى كديًففى ًفي بيَْرىل سىاى  .ِٗٔهػ ِٔٓنىٍشرىةىو كالَرى إمَـى الميحى
 

ـٍ  ِم  الث اِني: َصِحيُح ُمس 

ـي نً  حً )تًَبً  كاٍس هىٍيػً  عٍيضػَن الميٍساىدي الال  ( كييٍطهىػؽي نى ػًحيحي ) يحي ػًحيحى البيْػًَرمِّ  (ال ػًَم ي الال  كهيػكى ييٍشػًب ي الى
ػح   ػٍ  ًفيػً  نيػؿ  مػَ الى ـٍ يىضى ًهو كعا ػ ي لىػ ػًحيحى ػًديًثو كعحًَديثيػ ي ميٍسػاىدىةهو كالى ًفي: نىٍكًاً  يىٍ مى ي نيؿ  عٍبكاًب الحى

                                                                                                                                                                      
لهعهمَء طرؽ متعددة في نىدِّ اَّحَديثو فبعضهـ يراني معاػن المػتفو فػإف اتحػد المعاػن فَلحػديث كاحػد مهمػَ  ِْٔ

تعػػددت اَّسػػَايدو كاَّحَديػػث تبهػػِ حسػػب هػػذا عنثػػر مػػف نشػػرة ِالؼ حػػديثو كبعضػػهـ يرانػػي لتػػظ الحػػديث فػػأم 
يث  ي عهػػ  حػػػديثَ  ديػػداو كبعضػػػهـ يرانػػي الالػػػحَبي مػػ  المػػػتفو فػػإف ركل المػػػتف نشػػػرة اْػػتوؼ فػػػي لتػػظ الحػػػد

الحَبً فهي نشرة عحَديثو كهي بهذا تبهِ ربمَ عنثر مف مَئً علؼ حديث و كبعضهـ يراني تشػعب السػادو فنػؿ 
عاػػ  اػػَؿ:  تشػػعب  ديػػد فػػي السػػاد يعػػد  حػػديثَ  ديػػداو كبهػػذا تبهػػِ اَّحَديػػث مئػػَت اآلالؼو كاػػد ركم نػػف البْػػَرم

 مف حكالي ستمَئً علؼ حديثو كهذا بَلمعان اَّْير. –يعاي الالحيح  –عْر ت هذا النتَب 
 .ْٗٔهدم السَرم ص  ِٓٔ

 ترا ـ اَّبكاب: ناَكياهَ. ِٔٔ

 ياَفس . ِٕٔ

بْػػَرل تقػػ  اآلف فػػي  مهكريػػً عزبنسػػتَف اإلسػػوميًو كهػػي إحػػدل  مهكريػػَت االتحػػَد السػػكفيتي السػػَبؽو كاػػد  ِٖٔ
َرتهَو كزيَرة ابر اإلمَـ البَْرم رحم  او كذلؾ بعد حضكر عكؿ مؤتمر إسومي يعقد في االتحػَد يسر ا لي زي

 السكفيتيو كذلؾ في اهَيً الثمَايايَت.

لمزيػػػد مػػػف المعهكمػػػَت نػػػف البْػػػَرم ااظػػػر نتػػػَب تػػػَرية بغػػػدادو كتػػػذنرة الحتػػػَظو كتهػػػذيب التهػػػذيبو كطبقػػػَت  ِٗٔ
 الشَفعيً.



 

 
ُُٓ 

ـه: لىػػٍيسى نيػػؿُّ شىػػٍيءو دى ي فىهيػػكى مي ناػػ ٍسػػًه و اػػَؿى مي ػػره تىالى ػػٍعتي مػػَ ناػػٍْ ػػٍعتي ي ههياػػَو إا مػػَ كىضى ػػًحيحه كىضى ًدم الى
هىٍيً   عٍ مىعيكا نى

َِٕ. 

تىًهػػؼي   ٍْ هىػػن ناػػكلًنا ػػ ي يى ػػًديًث نى ًً فىػػكىز عى ًركىايػػًَت الحى هىػػن التىكىائًػػًد الًتٍقًهي ػػ ن ػػزى نى  ي ًفػػي عف  البيْػػًَرم  رى
ػػ ػػًديًث كعسػػًَايدىً  ًفػػي عٍاسىػػًب اٍَّبػػكاًبو عم  ػػ ى ًركىايػػًَت الحى مى و فى ى ًً هىػػن التىكىائًػػًد اإلٍسػػاًَدي  ن ػػزى نى ـه فىقىػػٍد رى ٍسػػًه َ مي

ًى بىػ اىػ ػًديًثو كييسىػهِّؿي الميقَرى ػكؿى إلىػن الحى ػَ ييسىػهِّؿي الكيالي ًبً  إلىن الػذٍِّهًفو ًمم  ًديًثو كعٍارى ٍيفى مىٍكًض و ًلًذٍنًر الحى
كىايَتً   كاَّسًَايًد. الرِّ

َن لىمػػَ نػػَفى ًلػػذًلؾى اٍ مى كًلنيػػؿٍّ ًمػػفى ال  هىػػن اىٍهػػًج البيْػػًَرمِّ تىمَمػػ تيػػ يو كلىػػٍك عف  ميٍسػػًهمَن سػػَرى نى ٍيزى ػػٍيًف مى هى ى
هىػن  و فىقىػٍد سػَرى نى بًِّ  كتىٍقًديًرً  ًَّيٍستًَذً  اإلمػَـً البيْػًَرمِّ ػنىًبيري فًَئدىةوو كلًنا  ي مى ى حي تىًهػاٍ مى ٍْ ؼو ًفػي هػذا هىجو مي

و كًبهذا اٍستىطىٍعاَ عٍف اىٍستىًتيدى ماهى َف ميتىنًَموفو نيؿ  امى دىاَ ناال ًَاًبو فىأاٍلبىحى  هىن  ًَابو هيمَ ييرىنِّزي نى
ٍيف.مافىكىاًئًد ال مف  هى ى

اػػػَ عٍبعىػػػدى الا ػػػًَس  همَؤي ػػػنو كعٍاػػػدىرى  نػػػفكهنػػػذا نػػػَفى ني هىػػػن اإلٍبػػػداًع كاالبٍ الت ٍقًهيػػػًد اٍَّنمى ـٍ نى ًتنػػػًَر هي
ًديًث الا بىًكمِّ الش ًريًؼ. ًن ًلٍهحى ٍدمى ًْ اًَهًجو   كالت اىكًُّع ًفي المى

ًر   ٍسػػًهـو الميٍسػػاىدىةي ًبغىٍيػػًر المينىػػر  ػػًحيًح مي سىػػًب تىػػٍرًايـً  (َّّّ)كاىػػٍد بىهىغىػػٍت عحًَديػػثي الى ػػًديثَن   ًبحى حى
ًر فىًقي ٍبد البًَايو كعم َ مى ى المينىر  م د فيؤاد نى كىاًلي ميحى ًديث (َََُِ)ؿى إا هَ حى .َن حى ـي  و كاي عٍنهى

 

 ًً ًدياىػػػ ًلػػػدى ًبمى ػػػًَج الا ٍيسػػػَبيكًرمو كي ـي ٍبػػػفي الحى   ٍسػػػًه ػػػًف مي سى ـي عبيػػػك الحى لِّػػػؼي الًنتػػػًَب فىهيػػػكى اإلمػػػَ ػػػَ ميؤى كعم 
ًى  ػػاى ػػدى َِٔاىٍيسػػَبيكر سى ًً اَّدىًب مىعىػػ يو لىػػ ي نى و كنػػَفى ًفػػي غَيىػػ ـى البيْػػًَرم  ػػ ى هػػػو الزى ل تػػًَتو عٍ مى ده ًمػػفى الميؤى

ًى  فِّيى ًفي اىٍيسَبيكر سىاى ًديًثو تيكي ًتً  ًفي الحى هىن إمَمى  .ُِٕهػ ُِٔالعيهىمَءي نى
 

ِحيَحي ف َصِحيٌح؟  َىؿ  ُكؿ  ما ِفي الص 

                                                           
 و كالمراد مَ تكفر في  الشركط المتتؽ نهيهَ.َِص  نهـك الحديث البف الالوح َِٕ

 ااظر تر مت  في تَرية بغدادو كتذنرة الحتَظ. ُِٕ



 

 
ُِٓ 

و كييٍمًنفي عٍف ييقَؿى  هيـيىٍسأؿي بىٍعضي  كمَفً  عٍيضَن: هىؿً  هذا السُّؤاؿى ـٍ  نػف البيًَْرمُّ كميٍسًهـه مىٍعالي طىػأ؟ علىػ ْى ال
دًِّثيف نَلد ارى  عفيىطٍ  ًه سىػبىقىتٍ بىٍعضي الميحى ٍيًف؟ علىٍيسى ًفيًهمَ عٍمًثهى ًحيحى  ايٍطًايِّ ًفي بىٍعًض اَّحًَديًث ًفي الال 
؟. تىديؿُّ  هىن كىٍهـً رىاكو  نى

كىاًب  ػدارى النىػوـً  نفكاىٍبؿى ال ى هىػن اَّحًَديػًث الميٍسػاىدىًةو  السُّػؤىاًؿ ال بيػد  ًمػفى الت ٍاًبيػً  إلىػن عف  مى نى
ًن ًفي نىوًماَ هي  هى ًْ هىٍيهَو كًهيى لىٍيسىٍت دا ٍيري الميٍساىدىًة نَلميعىه قًَت فىقىٍد سىبىؽى النىوـي نى  اَ.كعم َ اَّحًَديثي غى

ػػكىابي  ػػَ ال ى :  نػػفكعم  ػػًحيحى عى هػػذا السُّػػؤاًؿ فىهيػػكى ًميػػ ى اَّحًَديػػًث الميٍسػػاىدىًة ًفػػي الال  ًهوكلىٍيسى ف   ى ػػًحيحى ٍيف الى
كمًَف  طىأو بىٍؿ إف  بىيَفى اٍَّمًر نىمَ يىًهي: نفذًلؾى ًَّف  البيًَْرم  كميٍسًهمَن مىٍعالي ْى  ال

ػػًحيًح فىػػإٍف عى  - ًً العيٍهيىػػَ ًمػػفى الال  ػػ ػػَ إال  ًمػػفى الد رى ى ًر ى ٍْ ـٍ يي ػػذا ًبَالٍحًتيػػًَطو فىهىػػ ْى ف  البيْػػًَرم  كميٍسػػًهمَن اىػػٍد ع
ػػػػ طىػػػأ عحى ٍْ ػػػػًديًث ع و كلًنػػػػٍف ًضػػػػٍمفى الحى ًً ػػػػح  ًو عاىػػػػؿ  ًمػػػػفى الالِّ ػػػػ ػػػػًديثو فىإا ػػػػ ي يىٍاػػػػًزؿي إلىػػػػن دىرى ى ديهيمَ ًفػػػػي حى
ًحيًح.  الال 

ًً اَّيكلىػنو  ػ ػذى عحًَديػثى الد رى ى ْى و فىػإف  البيْػًَرم  ع ٍمػسي دىرى ػَتو ْى ػًحيحى  ػًديثى الال  فىهىٍك اٍفتىرىٍضاَ عف  الحى
 ًً ًايىػػ و كلًنا ػػ ي يىٍبقىػػن ًفػػي مى ػػًَؿ كاٍاتىقىػػن ًمػػفى الثَ  ًً ًلثىػػ ذي ًمػػفى الثَ  ْي ػػيىٍأ ًطػػلي فىإا ػػ ي سى ٍْ طىػػأو كهيػػكى بىشىػػره يي ٍْ و فىػػإٍف ع

ًحيًح.  الال 

ػذي   ْي ـه فىإا ػ ي يىٍأ ػَ ميٍسػًه طىػأ  مػفكعم  ٍْ و فىػإٍف ع ًً ًلثىػ و كيىٍاتىًقػي ًمػفى الثَ  ًً ًايىػ ًً اَّيكلىػن كالثَ  ػ عحًَديػًث الد رى ى
ذى ًمفى ا ْى ـٍ يىٍاًزٍؿ ع و كلًنا  ي لى ًً ًحيًح  نفلر اًبعى  .ِِٕالال 

يِّد ً ػٌدانو هىن  ى ؿى نى ف ٍؽ حىالى ـٍ ييكى هىن االٍمًتيًَزو فىإٍف لى كًؿ نى ثىؿي ذًلؾى نَلط ًَلًب ال ًذم يىٍهًدؼي إلىن الحيالي  كمى
 كهًذً  ًهيى فًَئدىةي االٍحًتيًَط.

ٍسػػػًهـو   ٍيػػػري البيْػػػًَرمِّ كمي ػػػذيكا ًفيهػػػَ ًبَالٍحًتيػػػًَطو  كاىػػػٍد عل ػػػؼى غى ْي ـٍ يىٍأ َن لىػػػ ػػػًحيًح نيتيبػػػ ػػػًديًث الال  ًفػػػي الحى
ح   ـٍ مَ الى كا ًفي نيتيًبًه رى ي ٍْ ـٍ نافىأ ـٍ اىزىؿى  مفدىهي ديهي طىأ عحى ٍْ ًحيًحو فىإٍف ع ػًحيًح  نػفنيؿِّ دىرى ًَت الال  الال 

ًى  ػ ٍيمى زى ْي دىثى مى ى اٍبًف  ًعيًؼو كهذا مَ حى سىًف عٍك الض  ػ ى الحػًَنـً  إلىن الحى ٍيًهمَو كمى ػًحيحى كاٍبػًف ًحب ػَفى ًفػي الى
 ًفي الميٍستىٍدرىًؾ.

                                                           
د. عمػػػيف القضػػػَة ك د. شػػػرؼ  (ايػػػَس شػػػرط البْػػػَرم فػػػي الطبقػػػَت)لهمزيػػػد حػػػكؿ هػػػذا المكضػػػكع ااظػػػر بحػػػث  ِِٕ

 ال َمعً اَّردايً. ْٗو ساً ٓو ندد ُِالقضَةو م هً دراسَتو م هد 



 

 
ُّٓ 

ػػػرِّ عى  - هىػػن مى ػػدًِّثيف نى ًً نيػػؿِّ عحًَديًثًهمػػَ الميٍسػػاىدىًة لىػػٍيسى رىٍعيىهيمػػػَ فىقىػػٍطو بىػػٍؿ هيػػكى رىٍعمي الميحى ـى ًباًلػػح  ٍنػػ ف  الحي
ـى نيػػؿُّ ً ٍيػػؿو  كًفو بىٍعػػدىمَ اػػَ ًً هػػذى مػػاالقيػػري ػػ ـٍ ًبًدراسى ٍيفو ٍيًف اهي  - بمػػَ ييٍشػػب  اإل مػػَعى  - كاقيػػتى ات  ك لمىاٍلػػدىرى

و كًلػػذًلؾى فىػػإٍف اىظىػػٍرتى إلىػػن  هىػػن ذًلػػؾى ٍسػػًهـو  يىقيػػكؿي ًبتىٍضػػًعيًؼ بىٍعػػضً  مػػفنى اَّحَديًػػًث ًفػػي البيْػػًَرمِّ كمي
اًليفى رىٍعمه ييعٍ  مففىإا ؾى تىً دي ي  الِّ ْى دًِّثيفو كمىتىن نَفى ًلغىٍيًر الميتى ٍيًر الميحى  تىدُّ ًبً ؟!!.غى

ـٍ  ـٍ فىًهمػَذا يي ػًَمهيهي ـٍ عٍهؿي نىاٍلًرًه هىهي دِّثيكفى البيًَْرم  كميٍسًهمَنو فىإٍف  َمى ـٍ يي ًَمٍؿ الميحى ػكلى بىٍعػدىهيـ؟ كاىػٍد  فمى
ػػديكا ًفي و فىكى ى ػػًحيحه ػػرىل اٍنتىقىػػدى عاٍلػػحَبيهَ عف  نيػػؿ  مػػَ ًفيهػػَ الى ٍْ ًً نيتيػػبو عي ػػ ػػدِّثيكفى ًبًدراسى ـى الميحى هػػَ بىٍعػػضى اػػَ

ػحً  ػدًِّثيفى ًبالى هىن مَ اىقيػكؿي هيػكى رىٍعمي الميحى ٍيري شًَهدو نى ْى و ك ـٍ ًبذًلؾى هِّميكا لىهي ـٍ ييسى ًعيًؼو فىهى سىًف عٍك الض  يًح الحى
. ًؾ ًلٍهحًَنـً ًحيًح اٍبًف ًحب َفى كالميٍستىٍدرى ًى كالى  اٍبًف ْزيم

حً  - هىن الال  ايٍطًايُّ نى ِي ًفػي عم َ مَ اٍاتىقىدى ي الد ارى ػدىدان ًمػفى اَّحًَديػًث ال تىٍبهيػ ًحيحي عا ػ ي اٍاتىقىػدى نى ٍيفو فَلال  يحى
ًى العيٍهيػػَ ال تًػػي اٍلتىزىمىهػػَ نيػػؿ   ػػ ًً الد رى ى ػػح  ػػًديًث ًفػػي اىٍتًسػػً  فى ماالالِّ ًي الحى ػػَ اًلػػح  هػػي هيمػػَ ًفػػي ًنتَبًػػً و عم 

ًه  ًبتى  .ِّٕثَى

ػػع تىهَ ايٍطًاي  ضى ت ػػن لىػػٍك عف  الػػد ارى ـي كحى ٍسػػًهـو كهيمػػَ عٍنهىػػ ػػ ى اىػػٍكًؿ البيْػػًَرمِّ كمي  يو ماػػو فىػػإف  اىٍكلىػػ ي يىتىعػػَرىضي مى
ـٍ هيكى اٍَّاكىل. ًنو كرىٍعييهي دًِّثيف اًَطبى  كيىتىعَرىضي مى ى اىٍكًؿ الميحى

ػػوًح بىٍعػػدى تىٍقًريػػًر ً  - ـى ًفيهػػَ رىاكو فىقىػػٍد اػػَؿى اٍبػػفي الال  ًً ال تًػػي كىًهػػ ػػَ بىٍعػػضي اٍَّمًثهىػػ ًً مػػَ ًفػػي  كعم  القىٍطػػ ى ًباًلػػح 
ًه  كفىػ : ًسػكىل عٍحػريؼو يىًسػيرىةو .. كًهػيى مىٍعري ًً لىهيمَ ًبَلقىبيكًؿ اػَؿى ٍيف ًلتىهىقِّي اَّيم  دى عٍهػًؿ هػذا ناػالال حيحى

 .ِْٕالش ٍأًف 

ػػػًحيحه  ٍيف فىهيػػػكى الى ػػػًحيحى ٍسػػػاىدو ًفػػػي الال  ػػػًديثو مي ـي عف  نيػػػؿ  حى ٍعاىػػػن هػػػذا كاي عٍنهىػػػ ٍيػػػ مػػػفكمى ثي عاٍلػػػهي ي حى
ًه  ػػػػ ٍعهيكمى ػػػػكرىةه مى و كًهػػػػيى مىٍحالي ـى ًفيهػػػػَ راكو ٍعػػػػديكدىًة كىًهػػػػ ػػػػدي بىٍعػػػػضي النىًهمػػػػًَت المى ًاػػػػً و كتيك ى ػػػػكًع طيري دى ناػػػػًبمىٍ مي
ـي. رىل ال ًتي لىٍيسى ًفيهَ هذا الكىٍه ٍْ ًحيحه ًبًركىايًَتً  اَّي ًديثى الى ًهو كلًنف  الحى ًعيتى ًي ضى دًِّثيفو فَلنىًهمى  الميحى

ػ ٍقهيػكًب كلىعى ػًديًث المى ًي ًفػػي الحى ًي ميٍسػًهـو الس ػًَبقى ـى يىًميايػ ي مػػَ )ؿ  عٍشػهىرى ًمثػػَؿو ًفػي ذًلػؾى ًركىايىػػ ت ػػن ال تىٍعهىػ حى
ٍعهيػػكـه  (تيٍاًتػؽي ًشػػمَلي ي  ػػًديثى مى ًهو كلًنػف  الحى ػػًعيتى كىاًةو فىًهػػيى ضى ػػدي الػرُّ ـى ًفيهػػَ عحى ػػًديًث كىًهػ ًي ًمػػفى الحى ٍمهىػ فىهػػًذً  ال ي

ًحيحه  ًً. الى ٍقهيكبى ٍيًر المى ًً غى كىايى  ًبَلرِّ

                                                           
 .ّٓيث َّحمد شَنر ص البَنث الحث ِّٕ

 .ِٗنهـك الحديث البف الالوح ص  ِْٕ
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ػكىابه  ًاػً  ًفيػً   ى ػًديًث ًبمىٍ ميػكًع طيري ًي الحى ٍعاىن كهيػكى اًلػح  ٍيف ًفػي  نػفكهذا المى ػًحيحى عحًَديػثى ًفػي الال 
 ًً ٍرتىبى كىاةه ديكفى مى ًديًث إا مَ يىنيكفي ًبمىٍ ميكًع اَّسَاً  (ًثقىً)عسًَايًدهَ ري هىن الحى ـى نى ٍن  يًد.فىإف  الحي

و حيػػػثي نػػػَفى  - و كهػػػك يىشػػػمؿي الحػػػديثى الحسػػػفى تقػػػدِّميفى ػػػحيًح هػػػك ااٍلػػػًطوحي المي عف  المىقالػػػكدى بَلال 
ػػ ـي ناػػدهـ إلػػن ًاٍسػػميًف فقػػٍط همػػَ: الال  ػػ ػػالحػػديثي ييٍقسى و كلػػـٍ حيحي كالض  الحػػديثي الحسػػفي  فً نيػػيى  عيؼي

 معركفَنو بؿ نَف ييعىدُّ مف الالحيًح.

ػيى  ـً في و نأحَديًث الميدىلِّسػيفو كلػـٍ ه  نى تى اكم المي يًث الر  يَ مف عحَدقى تى عا همَ اد ااٍ  - ْي كال  ذا بنػًؿ مػَ ركا ي أ
ٍْ  و بؿً  ً بأنثرً   .مف اَّحَديثً   ي اى قى تٍ كعى   ي طى بى ضى  الراكم نهن عف   رائفي القى  تً ل  تَرا مَ دى ا

ٍباَ   ًً نيػؿِّ  نفكًبهذا اىنيكفي اىٍد ع ى ػٍكؿى اًلػح  ٍيفو بىػٍؿ إف   نىًثيرو ًمفى الشُّػبيهًَت حى ػًحيحى مػَ ًفػي الال 
ًى  ػػػػ و ًَّف  اَّيم  ـى اليىًقياًػػػػي  ٍيف تيكً ػػػػبي الًعٍهػػػػ ػػػػًحيحى ػػػػدًِّثيف يىقيكليػػػػكفى بًػػػػأف  عحًَديػػػػثى الال  ًثيػػػػران ًمػػػػفى الميحى تىهىق ػػػػٍت  نى

ٍيف بًػػػَلقى  ػػػًحيحى و كمً الال  ػػػبيكًؿو فىهيػػػكى إٍ مػػػَعهو كاإلٍ مػػػَعي دىًليػػػؿه اىٍطًعػػػي  ػػػوًح كاٍبػػػفي  اػػػَؿى ًبهػػػذا اٍبػػػفي  فمى الال 
. رو  حى ى

 

ِحي َحي ِف أَصح  ؟  أي  الص 

ًن  ًحيحى البيًَْرمِّ عٍنهىن دىرى ى دًِّثيفى عف  الى ٍمهيكري الميحى و ًٍَّسبَبو  مفيىرىل  ي ًحيًح ميٍسًهـو  هَ:ماالى

ًحيًحً  ثيبيكتى الًهقًَء ًفي المي  -  .ِٕٓإٍمنًَف الًهقًَء و كاٍنًتتَءي ميٍسًهـو بً عاعفاٍشًتراطي البيًَْرمِّ ًفي الى

ًً اَّيكلىنو بىٍياىمَ ييٍنًثري ميٍسًهـه  - كىاةي عسًَايًد البيًَْرمِّ ًمفى الد رى ى ًً. مفري ح  ًً ًمفى الالِّ ًايى ًً الثَ  كىاًة الد رى ى  ري

و كهذا  ًحيحى ميٍسًهـو ًً الى حى نىًثيره ًمفى المىغًَربى هى  مفكرى   رىل كًهيى تىٍرًنيزي ي نى ٍْ ًو عي و زاًكيى ًً ًديًثي ػ ًً الحى ػٍاعى ن الال 
ػػ ى طيػػريؽى  مػػفكهيػػكى عٍسػػهىؿي  مى تيػػكًفو ًَّا ػػ ي  ى ًي بىػػٍيفى اَّسػػًَايًد كالمي اىػػ ػػًديًثو كالميقَرى ػػكؿي إلىػػن الحى ٍيػػثي الكيالي حى

هىن اٍَّبػك  ًديًث كميتيكاى ي نى و بىٍياىمَ كىز عى البيًَْرمُّ عسًَايدى الحى ًديًث نيه هَ ًفي مىنَفو كىاًحدو َن ًلٍهتىكىائًػًد الحى اًب طىهىبػ
. ًً  الًتٍقًهي 

                                                           
لـ يالرح الشيَْف كهمَ البَْرم كمسهـ بشػرطهمَو كلنػف المحػدثيف اسػتابطكا شػركطهمَ مػف ْػوؿ الموحظػً  ِٕٓ

كاالستقراء لمَ عْر َ و كلعؿ عالح مػَ ايػؿ فػي شػرطهمَ عاػ  مػَ ركم مػف طريػؽ ر َلهمػَو كطػرؽ التحمػؿ المقبكلػً 
 .و كاالاتقَء بَلقرائف ممَ هك دكف ذلؾد عحدهمَنادهمَ عك نا
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ٍعاىػن ذًلػؾى عف  نيػؿ   و فىهىػٍيسى مى ػًحيًح البيْػًَرمِّ تىٍتًضػيؿه إٍ مػًَلي  كال بيد  ًمفى الت ٍاًبيً  إلىػن عف  تىٍتًضػيؿى الى
ػحُّ  ًديثو ًفي البيْػًَرم عالى و فىهياػَؾى عحًَديػثي ًفػي ميٍسػًهـو ع مػفحى ػًديثو ًفػي ميٍسػًهـو ػحُّ عمِّ حى عحًَديػثى  مػفالى

.  ًفي البيًَْرمِّ
 

ِحيُح في َغي ِر الص حيحيفِ   الص 

ػػعَ فيهمػَ نيػػؿ  مػػَ  ـٍ يىضى ػػًحيًحو فىهىػ ػًديًث الال  ػراًف ًفػػي الحى تىالى ٍْ ٍيف مىاٍلػػدىراًف مي ػًحيحى سىػبىؽى عٍف ايٍهاػػَ إف  الال 
ػح   ػحً ناػالى ٍيػًر الال  ػًحيًح عدىهيمَو كلىعىػؿ  مػَ ًفػي غى ٍيًف ًمػفى الال  ػَ ًفيًهمػَو ك ٍنثىػرى يحى ـى  مػفًمم  ػػدى ـي نى هياػَ تىٍعهىػ

ٍيف. ًحيحى ًديًث: لىٍيسى ًفي الال  ًً الحى هىن نىدىـً اًلح  ًً اىٍكًؿ بىٍعًض الا ًَس ميٍستىًدالو نى  اًلح 

و   ًً ًحيحى ًحيًح مىالًَدرى نىًثيرىةنو ًفيهَ نىًثيره ًمفى اَّحًَديًث الال  ًديًث الال  ف  ًلٍهحى  ٍيءو شى  كدً  ي م  كي كا 
ًحيًحو ك  مف ٍيًر الال  ِـّ هًذً  المىالًَدًر: مفغى  عهى

 
ط أي  - ع  الميكى

ًى  ف ن سىػاى و الميتىػكى ًاػبي ًفػي ُٕٗكهيكى ًلإٍلمَـً مًَلًؾ ٍبػًف عاىػسو ـي الثَ  و كالػا ٍ  ػٍذهىًب المػًَلًنيِّ ـي المى هػػو كهيػكى إمػَ
ْى ي. ٍي ًديًث نىمَ اَؿى الش ًَفًعيُّ يىاًلؼي شى  الحى

 مصادر
 لمصحيح

 الموطأ
مسند 
 أحمد

السنف 
 األربعة

المستخرج 
 ألبي نعيـ

المستدرؾ 
 لمحاكـ

صحيح 
 ابف حباف

صحيح 
ابف 
 خزيمة
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ٍيػري  كًنتَبي ي  ػًحيًحو بىػٍؿ ًفيػً  غى هىػن الال  ـٍ يىٍقتىاًلٍر ًفيً  نى حُّ النيتيًب ًفي نىاٍلًرً و كلًنف  الر اً حى عا  ي لى عالى
ٍكايػػكؼى  ٍرفيػػكعى كالمى ػػ ى ًفيػػً  المى مى ٍرفيػػكًع اىًهيػػؿه ً ػػٌدانو كاىػػٍد  ى ػػًحيًح ًفيػػً  ًمػػفى المى ٍيػػرى الال  ػػًحيًحو لًنػػف  غى الال 

 كالمىٍقطيكعى.
 

ًحيحي  - ب ًى  الى ٍيمى زى ْي  اٍبًف 

ًى  ف ن سىاى ًىو الميتىكى ٍيمى زى ْي م ًد بًف إٍسحَؽى بًف  هىن اٍَّبكىاًبو ُُّكهيكى ًلإٍلمَـً ميحى ا ؼه نى هػو كهيكى ًنتَبه ميالى
ًحيًحو كلًنا  ي اىًهيؿه ً ٌدان. ٍيرى الال   كالر اً حي عف  ًفيً  غى

 

ًحيحي ابًف ًحب َف - ت  الى

ًى كهيكى ًلإٍلمَـً عًبي حَتً  ف ن سىاى و الميتىكى م ًد بًف ًحب َفى البيٍسًتيِّ ـي ّْٓـو ميحى ًىو كاٍسػ هػو كهيكى ًتٍهًميذي ابًف ْزيمػ
ـي كاٍَّاػػكىاعي )ًنتَبًػػً   و فىأنػػَدى ابػػفي  (الت قًَسػػي ػػٍعبه ػػًديًث ًفيػػً  الى ػػكؿي إلىػػن الحى ٍبتىنىػػرانو كالكيالي ت بىػػ ي تىٍرًتيبػػَن مي كاىػػٍد رى

ًى  ف ن سىاى ًديػًد ّٕٗ بهبَف الميتىكى هىن اٍَّبػكاًب كسىػم ن الًنتػَبى ًبَلت ٍرًتيػًب ال ى اإلٍحسػَفي )هػ تىٍرًتيبى الًنتًَب نى
ػػػػًحيًح ابػػػػًف ًحب ػػػػَفى  و  (ًفػػػػي تىٍقًريػػػػًب الى ًً ػػػػح  ًى ًفػػػػي الالِّ ػػػػ ٍيمى زى ْي ػػػػًحيًح ابػػػػًف  ػػػػًحيحي ابػػػػًف ًحب ػػػػَف ديكفى الى كالى

ًهو لًنا ه ًً ًفيً  اىًهيهى ًحيحى ٍيري الال  ًىو كذًلؾى ًبسىبىًب تىسػَهيًهً  فََّحًَديثي غى ًحيًح ابًف ْزيم َ عٍنثىري ًمم َ ًفي الى
 ًفي الت ٍكًثيًؽ.

 

ٍيف - ث ًحيحى هىن الال   الميٍستىٍدرىنَتي نى

: الًنتَبي ال ًذم تيٍذنى كالميٍستىٍدرى  هىن شىٍرًط نً  في  اَّحًَديثي  ري ؾي هيكى  .تَبو ميعىي فو كلىيسٍت في ً نى

ٍيًف عٍك عكاىػػٍد عيلِّتىػػٍت ميٍسػػتىدٍ  ػػًحيحى هىػػن الال  ًثيػػرىةه نى ػػًدًهمَو كعٍشػػهىري ميٍسػػتىٍدرىؾو رىنَته نى الميٍسػػتىٍدرىؾي )هيػػكى ًنتػػَبي  حى
ٍيف ػػًحيحى هىػػن الال  ًى  (نى ػػاى ف ن سى تىػػكى و المي هىػػن ًَْٓلٍهحػػًَنـً الا ٍيسػػَبيكًرمِّ ػػا ؼه نى ـهو ميالى ٍْ ػػ هػػػو كهيػػكى ًنتػػَبه ضى

ـى عشىدُّ تى   ابًف ًحب َف. مفسَهيون ًفي الت اٍلًحيًح اٍَّبكىاًبو كلًنف  الحًَن

ًً عحًَديػًث الميٍسػتىٍدرىًؾو فى ْٖٕكاىٍد  َءى الػذ هىًبيُّ ت  ػ ػدى عف  ًااٍلػؼى هػػ فىأنػَدى الا ظىػرى ًفػي دىرى ى كى ى
ػًدًهمَو الًنتػَبً  ػػٍرًطًهمَ عٍك شىػٍرًط عحى هىػن شى ًه نى ػًحيحى ًه كليسػت نهػن شػػرًط  تىٍقًريبػَن عحًَديػػثي الى عك الػػحيح

بي  ًدهمَوعح و كالرُّ ًعيؼه بي ى الًنتًَب ضى كعه.كعف  ري ًعيؼه ً ٌدان بىٍؿ كمىٍكضي   ى البًَاي ضى



 

 
ُٕٓ 

ًو ًمػفى الميٍسػتىٍدرىًؾ  ًً ًسػت  هىػن تىٍ ًزئىػ ًاي نى ٍزًء الثَ  ٍدتي ًفي اىًريًب ًااٍلًؼ ال ي : كاىٍد كى ى رو اَؿى ابفي حى ى
ًً إلىن مَ بىٍعدى ي.كالت سَهيؿي  (إلىن هياَ اٍاتىهىن إٍموءي الحًَنـً )  ًفي القىٍدًر الممهن اىًهيؿه ً ٌدان ًبَلاٍِّسبى

داتً  ػػػك  هػػػَ كمػػػَتى اىٍبػػػؿى عٍف ييٍنًمػػػؿى تىٍاًقػػػيحى ميسى ـ  بىػػػدىع يياىقِّحي ػػػ ى اَّحًَديػػػثى عك الن ثيػػػ مى ـى اىػػػٍد  ى ًِ فىيىٍبػػػديك عف  الحػػػًَن
. ـي  الًنتًَبو كاي عٍنهى

ـى الػػذ هىًبيُّ ًفػػي ًنتَ ًهػػن  (تىٍهْػػًيصي الميٍسػػتىٍدرىؾً )بًػػً  كاىػػٍد اىػػد  ٍنػػـً نى ػػدًِّثيفى ًفػػي الحي ًبيػػرىةن ًلٍهميحى ًن نى ػػ ٍدمى ًْ
ًو إلىػػن  ػػ ػػ ي ًفيهػػَ عٍيضػػَن شىػػٍيءه ًمػػفى الت سػػَهيًؿو كال زاؿى الميٍسػػتىٍدرىؾي ًبحَ ى عحًَديػػًث الميٍسػػتىٍدرىًؾو كلًنػػف  عٍحنَمى

. ًو ٍدمى ًْ  تىٍاًقيحو ك
 

هىن الال   - ج رى َتي نى ٍْ ٍيفالميٍستى  ًحيحى

. لِّتي ي عحًَديثى ًنتَبو ميعىي فو ًبسىاىًدً  هيكى : الًنتَبي ال ًذم يىٍذنيري ميؤى رىجي هيكى ٍْ  الميٍستى

رى َتي إذا نَاىػٍت تىػٍذنيري اَّحًَديػثى  ٍْ : مػَ فَئًػدىةي هػًذً  الميٍسػتى هىن البًَؿ سيؤاؿه كهيكى طىرى نى ْى ب مَ  كري
و كلًنفٍ  رىًج؟ اىٍتسىهَ ًفي ًنتَبو ميعىي فو ٍْ  ًبسىاىًد الًَحًب الميٍستى

رى ًَت فىكىاًئدى نىًثيرىةن عهىمُّهَ: ٍْ كابي عف  ًفي الميٍستى  كال ى

ًديثي  - هيكُّ الس اىًدو فىقىٍد يىنيكفي الحى رىًج ًبسىاىدو عٍنهىن ًمم َ هيكى ناني ٍْ دى الًَحًب الًنتًَب نادى الًَحًب الميٍستى
.  اَّاٍلًهيِّ

يػػػَدىةي ًفػػػي اىػػػدًر ال - ػػػًديًثو الزِّ ػػػٍتًف الحى ًن ًفػػػي مى ػػػًحيحى َن ًزيػػػَدىةن الى رىًج عٍحيَاػػػ ٍْ ٍسػػػتى ػػػًحيًحو عًم إف  ًفػػػي المي ال 
ػػػكىاءن كافىػػػؽى هػػػذا الهىٍتػػػظي لىٍتػػػظى الًنتػػػًَب  ػػػهى ي سى ٍتًف ال ػػػًذم كىالى ػػػًديثى بًػػػَلمى رىًج يىػػػٍذنيري الحى ٍْ ٍسػػػتى لِّػػػؼي المي فىميؤى

ـٍ ييكىاًفٍق يو فىيىٍابىًغي االاٍ  ـٍ لى  ًتبَ ي ًلهذا.اَّاٍلًهيِّ ع

ًديدىةوو كًبَلت اٍلًريًح ًبسىمًَع  - كًدً  ًبأسًَايدى  ى ًي عحًَديًث الًنتًَبو كذًلؾى ًبكيري و كتىٍعيًػيًف راكو نا فٍ مى تىٍقًكيى عىفى
و كهنىذا. و كتىٍقًيًد ميٍهمىؿو ٍبهىـو  مي

ًدًهمَ نىًثيرىةه عٍيضَنو كعهىمُّه ٍيًف عٍك عحى ًحيحى هىن الال  رى َتي نى ٍْ  َ: كالميٍستى

- . ًحيًح البيًَْرمِّ ًًَّبي بىٍنرو اإلٍسمًَنيًهيِّ هىن الى رىجي نى ٍْ  الميٍستى

- . ًى اإًلٍستىرىاًيٍيًايِّ ًحيًح ميٍسًهـو ًًَّبي نىكىااى هىن الى رىجي نى ٍْ  الميٍستى
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ٍيًف ًًَّبي ايًعيـو اَّاٍلتىهًَاي. - ًحيحى هىن الال  رىجي نى ٍْ  الميٍستى

ػػػدى  - ح ٍسػػػاىدي عٍحمى ًي كمي ػػػَ ًفيهػػػَ لىػػػٍيسى ًفػػػي السُّػػػاىفي اٍَّربىعىػػػ ًثيػػػره ًمم  و كنى ػػػًحيحه و فىػػػإف  عٍنثىػػػرى مػػػَ ًفيهػػػَ الى
ًدًهمَ. ٍيف عٍك عحى ًحيحى  الال 

ٍشػ ْى ٍيًهمَ  ػًحيحى ـه ًفػي الى ًرٍ هػَ البيْػًَرمُّ كميٍسػًه ٍْ ـٍ يي ًً ال ًتي لى ًحيحى ًى كهنىذا يىتىبىي في لىؾى نىٍثرىةي اَّحًَديًث الال  يى
ر حَ ًبذلً  و نىمَ الى ًً .اإلطَلى  ؾى

 

ِحيِح ِبَحَسِب َمصاِدرِهِ   َمراِتُب الص 

ـى  ًِ ًفيهػػَو كاػػد اىس ػػ ٍضػػً  اَّحًَديػػًث ًن ًلكى كطَن ميعىي اىػػ و كعف  ًلنيػػؿِّ مىاٍلػػدىرو شيػػري ًهٍماػػَ عف  المىالػػًَدرى دىرى ػػَته نى
سىًب مىالًَدًر ً  ًحيًح ًبحى ًديًث الال  دِّثيكفى مىراًتبى الحى  إلىن مَ يىًهي: ِٕٔ الميحى

رى ى ي البيًَْرمُّ كميٍسًهـهو كهػًذً  عٍنهىػن المىراتًػًبو كهػك الػذم ييسىػم ن مَ ات تى  - ٍْ هىٍيً  الش ٍيَْفو عٍم مَ ع ؽى نى
 .(ميت تىؽه نهي )

كىاًة. - كطى ي عٍنهىن ًفي االتِّالًَؿ كالرُّ و ًَّف  شيري دى ًبً  البيًَْرمُّ  ثيـ  مَ اٍاتىرى

دى ًبً  ميٍسًهـه. -  ثيـ  مَ اٍاتىرى

رِّ َ ي.ثيـ  م - ْى ـٍ يي هىن شىٍرًطًهمَ كلى  َ نَفى نى

رٍِّ  ي. - ْى ـٍ يي هىن شىٍرًط البيًَْرمِّ كلى  ثيـ  مَ نَفى نى

رٍِّ  ي. - ْى ـٍ يي هىن شىٍرًط ميٍسًهـو كلى  ثيـ  مَ نَفى نى

ح   - ًدًهمَ.ناثيـ  مَ الى هىن شىٍرًطًهمَ عٍك شىٍرًط عحى ـٍ يىنيٍف نى ٍيًرًهمَ كلى  دى غى
  

                                                           
مف حيث المالَدرو كليس مف حيث نؿ حديث ماترداو فربمَ ياترد عحد الشيْيف بحديث ينكف  هذا التقسيـ ِٕٔ

بمستكل مَ اتتقَ نهي و كربمَ عْرج غير الشيْيف حديثَ بقكة مَ عْر   عحدهمَو فهك تقسيـ إ مَليو عم مف حيث 
 الغَلب.
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 يُث الَحَسفُ ثاِنيًا: الَحدِ 

 

 َتع ِريُفُو:

ران  ِّْ تىػػأى ٍعػػؿى  نػػفظىهىػػرى هػػذا المياٍلػػطىهىحي مي ػػدِّثيكفى  ى ػػًعيًؼو كاىػػٍد عرادى الميحى ػػًحيًح كالض  ظيهيػػكًر مياٍلػػطىهىًح الال 
عيكا هذا المياٍلطىهىحى ًلهت ٍعًبيًر  ًئيسىتىٍيًفو فىكىضى تىٍيًف رى ٍقبيكًؿ دىرى ى ًديًث المى ًً الث   نفالحى ػًديًث الد رى ى ًً ًمػفى الحى ًَايىػ

سىًف؟. ًديًث الحى ٍقبيكًؿو فىمَ هيكى تىٍعًريؼي الحى  المى

ػػػدىـً اٍسػػػًتٍقراًر  ػػػبىًب نى ػػػًفو كذًلػػػؾى ًبسى سى ػػػًديًث الحى ػػػدًِّثيفى ًفػػػي تىٍعًريػػػًؼ الحى لىقىػػػٍد تىعىػػػد دىٍت ًنبػػػَراتي الميحى
ًً إٍطػوًؽ المياٍلػطىهىًحو كًَّف  بى  ًو ًفػي ًبدايىػ ػ ٍعاىنو كًبَْال  ػًديثى المى ٍيً و فىػإف  الحى ػدى ًاٍسػمى ـٍ اىػٍد نىػر ؼى عحى ػهي ٍعضى

سىفي ًلغىٍيًرً . سىفي ًلذاًتً و كالحى سىفى ًاٍسمًَف هيمَ: الحى  الحى

ًً: مففى    عٍشهىًر الت ٍعًريتًَت القىًديمى

ًديثو ييٍركىل ال يىنيكفي ًفػي إٍسػاًَدً  ِٕٗتىٍعًريؼي التٍِّرًمًذمِّ ت  - ػهػ: نيؿُّ حى ـي ًبَلنىػًذًبو كال يىنيػكفي ييػت هى  فمى
ًديثي شٌَذانو كييٍركىل  ٍيًر كىٍ  و اىٍحكى ذًلؾى  مفالحى غى

ِٕٕ. 

سىفً   ًلغىٍيًرً . كهذا تىٍعًريؼي الحى

سىػػًفو كهيػػكى  ػػدى ًاٍسػػمىٍي الحى و كًبأا ػػ ي ييعىػػرِّؼي عحى ػػًحيحى نػػذًلؾى كاىػػٍد اٍاتيًقػػدى هػػذا الت ٍعًريػػؼي ًبأىا ػػ ي يىٍشػػمىؿي الال 
سىفي لً   غىٍيًرً و نىمَ سىيىٍأًتي بىيَاي ي إٍف شَءى اي.الحى

ط ًَبيِّ ت  - ْى ػًديًثو ّٖٖتىٍعًريؼي ال هىٍيً  مىداري عٍنثىًر الحى رى ي يو كاٍشتيًهرى ًر َلي يو كنى ٍْ هػ: هيكى مَ نيًرؼى مى
ًي التيقىهًَء.  كهيكى ال ًذم يىٍقبىهي ي عٍنثىري العيهىمًَءو كيىٍستىٍعًمهي ي نَم 

ًي الت ٍعًريًؼ غىٍيري دىًايؽو.كاىٍد ا و كبىًقي ًحيحى  ٍاتيًقدى هذا الت ٍعًريؼي عٍيضَنو فىهيكى نىذًلؾى يىٍشمىؿي الال 

ي زىٍت بىٍياى ي كبىٍيفى الحى  ًديًثو بىٍؿ مى هيكـً الحى ٍف ي بىٍعضي نيتيًب ني ـٍ تيعىرِّ ًحيًح ًبأف  راًكيى ي كلى ػٍبطَن  ًديًث الال  عاىػؿُّ ضى
ٍيري ي.راًكم الحى  مف ًحيًحو نىمَ فىعىؿى اٍبفي الالوًح كغى  ًديًث الال 

                                                           
 التٍِّرًمًذمو ًنتَبي الًعهىًؿ. ًَم ي  ِٕٕ



 

 
َُٔ 

ػٍبطي ي  ؼ  ضى ْى ؿى سىاىدي ي ًباىٍقًؿ نىٍدؿو  كفى ًبأا  ي: مَ ات الى ري ِّْ  فٍ ًمػتىهػَ يو اٍ مي ًمٍثًهػً  إلىػن  نػفكاىٍد نىر فى ي الميتىأى
. ًو ٍيًر شيذيكذو كال ًنه   غى

ًهو كًهيى عا   و بىٍؿ كًفي هذا الت ٍعًريًؼ ميٍشًنهى ـٍ ٍبطيهي ؼ  ضى ْى سىًف اىٍد  كىاًة الحى  ي ال ييٍشتىرىطي عٍف يىنيكفى نيؿُّ ري
. ٍبطي ي كىاًحدان عٍك عٍنثىرى ؼ  ضى ْى  ييٍمًنفي عٍف يىنيكفى ال ًذم 

ًً إلىن مَ ذىنىٍراَ ي سًَبقَن  ٍيًرً  ًمفى الًعهىًؿ. مفهذا ًبَإلضَفى  ًذٍنًر الشُّذيكًذ ديكفى غى
 

تاُر:الت ع ِريُؼ ال  ُمخ 

هىٍيهػَ ايًريػدي عٍف  ػدِّثيكفى نى ظىهػَ الميحى كظػًَت ال تًػي الحى سىًفو كًفي المىٍهحي ًديًث الحى بىٍعدى الا ظىًر ًفي تىٍعًريتًَت الحى
ػػػيىٍأًتي اىًريبػػػَن إٍف شػػػَءى ايو كييٍمًنػػػفي عٍف ايعىػػػ ػػػفي ًلغىٍيػػػًرً  فىسى سى ػػػَ الحى ػػػفى ًلذاتًػػػً و كعم  سى ػػػًديثى الحى رِّؼى ايعىػػػرِّؼى الحى

سىفى ًلذاًتً  نىمَ يىًهي: ًديثى الحى  الحى

سىفي  ًديثي الحى ػٍبطي كاًحػدو  ًلذاتًػ  الحى ػؼ  ضى ْى ػؿى سىػاىدي ي ًبًثقػَتو  ػًديثي ال ػًذم ات الى : الحى ـٍ عٍك عٍنثىػرى اًمػهيػكى  مػفهي
. ًو ٍيًر ًنه   غى

 : كطو ًهيى سىاَن إال  ًبشيري ًديثي حى  فىو ييعىدُّ الحى

 دي ميت اًلون.عٍف يىنيكفى الس اى  -

ػٍبطي كىاًحػدو  - ػؼ  ضى ْى و كلًنٍف  كىاًة ًثقَتو ًميعػَنو كهػذا مػاعٍف يىنيكفى نيؿُّ الرُّ ػٍبطيهيـٍ  ى ػؼ  ضى ْى و كلىػٍك  هيـٍ عٍك عٍنثىػرى
ًديًث الحىسىًف. ًحيًحو كالحى ًديًث الال   هيكى التىٍرؽي الكىًحيدي بىٍيفى الحى

ًديثي ميعىوو. -  عٍف ال يىنيكفى الحى

ـي  ٍن سىفه ال يى  كالحي ًديثى حى ا مػَ يى عاًبأف  الحى ه ـى اىٍد اَلىػ يو كا  سى هىٍيً  كى ه ن اي نى ٍزـى ًبأف  الا ًبي  الى ي عاػي ال ى
ًديًث اآلحًَد. و كهذا يىٍنًتي نىمَ سىبىؽى عٍف بىي اَ ي ًفي الحى ًى الظ فِّ ًبذًلؾى هىبى  غى

 

 ِمثاُلُو:



 

 
ُُٔ 

دى  د ثىاىَ نىًثيري اَؿى عبيك داكي ًَلػدو  : حى ْى م ػدي ٍبػفي  د ثىاىَ ميحى ػًَرًب ٍبػًف  نػفميعىػرًِّؼ ٍبػًف كىااًلػؿو  نػفٍبفي نيبىٍيدو حى ميحى
ػػػرى  نػػػفًدثىػػػَرو  ًؿ ًإلىػػػن اله ػػػً  تىعىػػػَلىن  نػػػفاٍبػػػًف نيمى ػػػوى : عىٍبغىػػػضي اٍلحى ػػػه ـى اىػػػَؿى سى هىٍيػػػً  كى ػػػه ن اله ػػػ ي نى الا بًػػػيِّ الى
ؽي   .ِٖٕالط وى

ًديثه نيؿُّ ري  م دي ٍبفي  كىاًت ً فىهذا حى و إال  ميحى ديكؽه. ًثقَته  ًَْلدو فىهيكى الى
 

 أق ساُمُو:

سىفي ًاٍسمَف: ًديثي الحى  الحى

ػكدىةه  - سىػًف مىٍك ي ػًديًث الحى كطى الحى سىػاَن ًلذاتًػً  ًَّف  شيػري سىفي ًلذاًتً و كهيكى ال ًذم سىبىؽى تىٍعًريتي يو كسيػمِّيى حى الحى
ًديًث اىٍتًسً و كال يىٍحتَجي  ًو ًفي الحى سىًف. مفإلىن تىٍقًكيى ًً الحى رى ًليىاًلؿى إلىن دىرى ى ْى ًديثو ِ  حى

ًكم  - ٍعتَن يىًسيران إذا ري ًعيؼي ضى ًديثي الض  سىفي ًلغىٍيًرً و كهيكى الحى رى ًمٍثًهً  عٍك عٍاكىل  مفالحى ْى   ي.ماطىًريؽو ِ

سىًف ًلغىٍيًرً   : مففىو بيد  ًلٍهحى كطو ًهيى  شيري

ػًديثي  - ٍعاىػن هػذا عٍف يىنيػكفى ًفػي راًكيػ ً عٍف يىنيكفى الحى ػٍعتَن يىًسػيرانو كمى ػًعيتَن ضى ػًديثَن ضى ػٍعؼه  اَّاٍلػؿي حى ضى
ٍبطً   .يىًسيره ًفي الض 

ػٍعؼه شىػًديدهو كنىػذًلؾى إذا نػَفى  ًً نَالتِّهَـً ًبَلنىًذًبو كنَلًتٍسػًؽ فىهيػكى ضى ٍعتي ي ًفي العىدالى عم َ إذا نَفى ضى
ًه ًلهثِّ  ًعيًؼ ميَْلىتى ٍعًؼ.ًفي الض  ٍعؼه شىًديدهو ًَّا  ي اىٍد اٍ تىمى ى ًفيً  سىبىبَف ًلهض   قًَتو فىهذا ضى

ٍعتَن يىًسػيرانو عك عٍاػكىل  مفعٍف ييٍركىل  - ًعيتَن ضى ر ًمٍثًهً و عٍم ضى ْى ػًحيحَو ماػطىًريؽو ِ سىػاَ عٍك الى  يو عٍم حى
ٍعاىنو كسىك  رىل ًبَلهىٍتًظ عٍك المى ٍْ ًي اَّي كىايى حًَبيِّ اىٍتًسً  عٍك  نفاءن نَاىٍت سىكاءن نَاىٍت الرِّ ٍيًرً . نفالال   غى

 

 ِمثاُلُو:

ػػره   ٍعمى ز اًؽ عىٍابىأىاىػػَ مى ٍبػػدي الػػر  ػػد ثىاىَ نى ػػدي ٍبػػفي يىٍحيىػػن حى م  ػػد ثىاىَ ميحى ًى: حى ػػ ٍعًتػػيِّ  نػػفاػػَؿى اٍبػػفي مَ ى ػػًَبرو اٍل ي  نػػف  ى
ًى  ه   نفًنٍنًرمى ب َسو اىَؿى اىَؿى رىسيكؿي اله ً  الى رى كىالى ًضرىارى اٍبًف نى رى ه ـى الى ضى سى هىٍيً  كى ن اله  ي نى

ِٕٗ. 

                                                           
ًً الط وًؽو راـ  ِٖٕ دىو ًنتَبي الط وًؽو بَبه ًفي نىراًهيى هىٍيً .ُِٖٕسياىفي عًبي داكي  و كسىنىتى نى

و بَبي  ِٕٗ ًىو نتَبي اٍَّحنَـً رُّ ًب ًَرً و راـ  مفسياىفي اٍبًف مَ ى قًِّ  مَ يىضي  .ُِّْبىاىن ًفي حى



 

 
ُِٔ 

و كلًنا  ي كىرىدى   ٍعًتيُّ ًعيؼه هيكى  ًَبره ال ي ًديثي ًفيً  راكو ضى يً و فىالَرى  مففىهذا الحى رىل تيقىكِّ ٍْ طيريؽو عي
سىاَن ًلغىٍيًرً .  حى

 

ُمُو:  ُحك 

ٍقبيكؿه ًفي العىًقيدىةً  ًديثه مى سىفي حى ًديثي الحى ًحيًحو إال  عف  ًفيػً   الحى ًديًث الال  و كذًلؾى ًَّا  ي نَلحى ػكاٍَّحنَـً  فٍ مى
سىػف ًلغىٍيػًرً  فىػإ ت ػن الحى ػٍبًطو كحى ٍبطي يو فىراًكيً  ضًَبطهو إال  عا  ي لىٍيسى ًفي المىراًتًب العيٍهيىَ ًمػفى الض  ؼ  ضى ف  ْى

شػػَ ي  ٍْ ػػًديًث اىػػٍد زاؿى بًػػكيري  مػػفمػػَ اى طىػػأو ًفػػي الحى ػػرىل ًفػػي ميٍسػػتىكىا ي عٍك عٍاػػكىلو فىيىنيػػكفي  مػػفكًدً  ْى ٍْ طىًريػػؽو عي
ٍقبيكالن.  مى

ًلٌيَن نىمَ يىًهي: ًن تىٍرًتيبَن تىاَزي ت بى ًً ميرى ٍقبيكلى  كًبهذا يىنيكفي تىٍرًتيبي اَّحًَديًث المى

ًحيحي ًلذاًتً . - ع  الال 

ًحيحي ًلغىٍيًرً . - ب  الال 

سىفي ًلذاًتً . - ت  الحى

سىفي ًلغىٍيًر . - ث  الحى

 

َسُف َحِديٍث ِفي البابِ   أَصح  أو  أح 

َن ًباًلػػ ٍنمػػ ب مػػَ ظىػػف  القػػًَرئي عف  هػػذا ييعىػػدُّ حي و كري ـٍ ػػدًِّثيفى كًفػػي نيتيػػًبًه ًً الميحى هىػػن عٍلًسػػاى ًً تىػػًردي هػػًذً  الًعبػػَرىةي نى ح 
ًديثى  تىٍيف عف  الحى ـٍ ييًريديكفى ًبَلًعبَرى ًحيحي عا هي ٍسًاً و كالال  ًديًث عٍك حي ًديثو ًفي البػًَبو كهػذا  الحى هيكى عٍاكىل حى

ػًعيتَن لًنا ػ ي عٍاػكىل  سىػاَنو كاىػٍد يىنيػكفي ضى ػًحيحَن عٍك حى و فىقىٍد يىنيػكفي الى ػرو  مػفعٍمره ًاٍسًبي  ْى ػًعيؼو ِ ػًديثو ضى حى
 فىتىاىب ٍ  ًلذًلؾ.

هىػػ مػفك   ْى ػد ثىاىَ  س ػػَفى الس ػٍمًتيُّ حى م ػدي ٍبػفي حى ػػد ثىاىَ ميحى ًى عٍمًثهىتًػً : حى ًهيتىػ ْى  نػػفعىبًػي هىًَشػـو  نػػفؼي ٍبػفي 
ٍيدىةى  ًً كىاٍثاىػًَف ًفػي  نفعىًبيً   نفاٍبًف بيرى ا ػ ًه كىاًحػده ًفػي اٍل ى ثىػ ػَةي ثىوى ػه ـى اىػَؿى اٍلقيضى سى هىٍيػً  كى ه ن اله ػ ي نى الا ًبيِّ الى

ػن بًػ ػؽ  فىقىضى ػؿه نىػرىؼى اٍلحى ًً فىرى ي ا ػ ٍنػـً فىهيػكى الا ًَر فىأىم َ ال ًذم ًفي اٍل ى ػَرى ًفػي اٍلحي ػؽ  فى ى ػؿه نىػرىؼى اٍلحى ً  كىرى ي



 

 
ُّٔ 

د:  ٍهؿو فىهيكى ًفي الا ػًَر اىػَؿى عىبيػك دىاكي هىن  ى ن ًلها ًَس نى ؿه اىضى ػحُّ شىػٍيءو ًفيػً  يى ًفي الا ًَر كىرى ي ي عاػكىهىػذىا عىالى
ًه  ثى َةي ثىوى ٍيدىةى اٍلقيضى ًديثى اٍبًف بيرى حى

َِٖ. 

ػًديثي ًبهػذا كهذا الس اىدي ًفيً  ميحى  ػتىهىطىو فَلحى ٍْ ديكؽه ا : الى ًديًثو كًفيً  ْهؼه ديكؽه لىيِّفي الحى : الى س َفى م دي ٍبفي حى
سىفه ًلغىٍيًرً . ًاً  حى ًديثي ًبمىٍ ميكًع طيري ًديًثو كالحى ؿي سىاىدو ًلٍهحى و كلًنا  ي عٍفضى ًعيؼه  الس اىًد ضى

 

ـُ َعَمى الس َندِ   الُحك 

ٍفػػتى سػػًَبقَن عف  شيػػ ًًو نىرى ـي الًعه ػػ ػػدى كىاًةو كنى ًميػػً  الػػرُّ ًي  ى و كًثقىػػ ًهو كًهػػيى االتِّالػػَؿي ٍقبيػػكًؿ ثوثىػػ ػػًديًث المى كطى الحى ري
و كهػًذً  الًعبػَراتي  ًن كًهػيى لىٍيسىػٍت نىػذًلؾى ػًديًث ًبأٍلتػَظو يىظياُّهػَ القػًَرئي ميتىسػًَكيى هىن الحى دِّثي نى ـي الميحى  كاىٍد يىٍحني

:  ًهيى

و عكٍ  - كىاتيػػ ي ًثقػػَته ػػكًد  ري هىػػن كي ي كىاًة فىقىػػٍطو كتىػػديؿُّ نى هىػػن الػػرُّ ـه نى ٍنػػ ػػًحيًحو فىهػػًذً  الًعبػػَرىةي حي ًر َليػػ ي ًر ػػَؿي الال 
و كهػػًذً  عٍداىػػن  ًو ػػكًد ًنه ػػ ـى ًبعىػػدىـً كي ي ٍنػػ ـى ًبَتِّالػػًَؿ الس ػػاىًدو كال تىٍشػػمىؿي الحي ٍنػػ و فىػػو تىٍشػػمىؿي الحي شىػػٍرطو كىاًحػػدو

ًديًث.الًعبَراًتو كال تيعىدُّ تىاٍلحً   يحَن ًلٍهحى

ًو ًفػي  - ػكًد ًنه ػ ػدىـً كي ي كىاًة كاالتِّالػًَؿ كنى هىن الػرُّ ٍنمَن نى سىفي اإلٍساًَدو فىهذا ييعىدُّ حي ًحيحي اإلٍساًَدو عٍك حى الى
ًديثً  ٍتًفو فىو ييعىدُّ ذًلؾى تىاٍلًحيحَن عٍك تىٍحًسياَن ًلٍهحى هىن المى ـى نى ٍن  .الس اىًدو كلًنف  ذًلؾى ال يىٍشمىؿي الحي

ًميعػَنو فىهػًذً  ًهػيى الًعبػَرىةي ال تًػي  - ػٍتًف  ى هىػن الس ػاىًد كالمى ـه نى ٍنػ و فىهػذا حي سىػفه ػًديثه حى و عٍك حى ًحيحه ًديثه الى حى
ًديًث. ًىو كتيعىدُّ تىاٍلًحيحَن عٍك تىٍحًسياَن ًلٍهحى كطى الث وثى  تىٍ مى ي الشُّري

 

 َحَسٌف َصِحيٌح وما شاكميا

ًو التٍِّرًمػًذمِّ  -دًِّميفى دى بىٍعػًض الميتىقىػناكىرىدىٍت  ػ َال  ـٍ  -كبًْ ػكدىهي ـٍ ييبىػيٍِّف عاٍلػحَبيهَ مىٍقالي ًه لىػ راته ميٍشػًنهى و ماًنبَػ هَػ
ِـّ هًذً  الًعبَراًت مَ يىًهي: مفريب مَ ًلظىاًِّهـ عف  مىٍعاىَهَ كىاًضحهو ك   عهى

 

 

                                                           
دىو ًنتَبي  َِٖ ًديًث سياىفي عًبي داكي ـي الحى اى ًطليو رى ٍْ و بَبه ًفي القًَضي يي ًً  .ّّٕٓاٍَّاًضيى



 

 
ُْٔ 

ًحيحه  .ُ سىفه الى  حى

ػػ سىػػفه عٍك الى ػػَ حى ػػر  مىعىاػػَ سػػًَبقَن إم  ػػًديثي نىمػػَ مى ػػ ي بىٍيًاًهمػػَو كاىػػٍد عٍنثىػػرى التٍِّرًمػػًذمُّ الحى ٍيػػؼى ييٍ مى و فىنى  مػػفًحيحه
: كىابي ًفيً  اٍحًتمَالته و كال ى  ذًلؾى

  و ػًحيحه سىفه كالى ًحيحَن ًلغىٍيًرً و فىهيكى حى سىاَف فىأاٍلبىحى الى ًحيحه ًلغىٍيًرً و فىهى ي سىاىداف حى سىفه ًلذاًتً  الى عا  ي حى
ٍرؼى العىطٍ  ذىؼى حى  ًؼ.لًنا  ي حى

  سىفه ًحيحه ناعا  ي حى و كالى ـٍ ًريف.نادى بىٍعًضًه ْى  دى ِ

  ػػٍرؼى ػػذىؼى حى و لًنا ػػ ي حى ػػًحيحه سىػػفه عٍك الى ًتً و فىهيػػكى حى ػػًديًث كاًلػػح  ٍسػػًف الحى ػػٍزـً بىػػٍيفى حي ـي ال ى ػػدى الت ػػرىدُّدي كنى
دًُّد.  الت رى

 ػًحيًحو فىنىػأف  عٍنهىػ سىػًف كديكفى الال  ًه فىٍكؽى الحى ٍرتىبى و عا هَ مى ػًحيحي سىػفي الال  ـ  الحى و ثيػ ػًحيحي ن المىراتًػًب الال 
. سىفي  ثيـ  الحى

ػػػًديثى فىػػػٍكؽى  مػػػف دى الا ظىػػػًر ًفيهػػَػ تيًتيػػػدي ناػػػ كنيػػػؿُّ هػػػًذً  اآلراءً  ػػػٍيئَن كىاًحػػػدانو كهيػػػكى عف  الحى ػػػًديًث شى ًي الحى ػػػ ٍيػػػثي دىرى ى حى
ًً رىٍعمه كىاحً  ًقيقى ًحيًحو فىًهيى ًفي الحى دهو كهذا هيكى الر اً حي الحىسىًفو كديكفى الال 

ُِٖ. 

 : رىل كًهيى ٍْ دي ِراءه عي  كتيك ى

  ًه عٍنهىػن ٍرتىبىػ رو كهًذً  مى ْى ًحيحه ًبسىاىدو ِ و كالى سىفه ًبسىاىدو ًديثى حى و ًَّف  مػَ لىػ ي  مػفعف  الحى ػًحيحه اىٍكًلػً  الى
إٍساَداًف عٍاكىل ًمم َ لى ي إٍساَده كىاًحده 

ِِٖ. 

  سىفى . دى التٍِّرًمًذمِّ ناعف  الحى ًحيحى سىفى كالال  ٍقبيكًؿو فىيىٍشمىؿي الحى ٍعاىن المى  ًبمى

  ػػػًديثى ػػػفه عف  الحى سى ٍعاىػػػنن حى و كًفيػػػً  مى ػػػًحيحه فىػػػإف  التٍِّرًمػػػًذم  يىقيػػػكؿي ذًلػػػؾى ًفػػػي  - كًفػػػي هػػػذا اىظىػػػره  -الى
ًو ًفي اًلتىًً  ٍرًكي  ديكًد كالقً  عحًَديثى مى و كًفي الحي ـى هىا   الًَص. ى

 
 

                                                           
ُِٖ  ًً ػ ْىالِّالى ًً الميتى ػ ي عيٍسػتَذياَ د. اػكر الػديف نتػرو كهيػكى الػًَحبي الدِّراسىػ حى ػدًِّثيفو كهيػكى مػَ رى   ًفػي كهيكى اىٍكؿي عٍنثىًر الميحى

ـي التٍِّرًمًذم كالميكازى )كاايهَ نا ًَمً  التٍِّرًمًذمو ك  ًي اإلمَ ٍيف( اى ًحيحى  هىجى الا ٍقًد عٍيضَن.ماكاٍاظيٍر  بىٍيفى  ًَمًعً  كالال 

رو ص  ِِٖ ًي الا ظىًر الٍبًف حى ى  .ْٔايٍزهى



 

 
ُٔٓ 

سىفه غىًريبه  .ِ  حى

ٍيف:عادى التٍِّرًمًذمِّ تى ناالًعبَرىةي  كهًذ ً  دى عٍمرى  ي عحى

 .ًن ًديًث ميٍطهىقى ًي الحى سىفه ًلذاًتً و كهذا إذا نَاىٍت غىرابى  حى

 .ًن ًديًث ًاٍسًبي  ًي الحى سىفه ًلغىٍيًرً و إذا نَاىٍت غىرابى  حى

 

ًحيحه غىًريبه  .ّ  الى

ًديثه غىرً ناي عاكهذا يى  ًديثى حى .دى التٍِّرًمًذمِّ عف  الحى ًحيحه  يبه كلًنا  ي الى
 

ًحيحه غىًريبه  .ْ سىفه الى  حى

مىعىػػػٍت بىػػػٍيفى مياٍلػػػطىهىًح ناػػػكهػػػًذً  الًعبػػػَرىةي  ػػػًحيحه )دى التٍِّرًمػػػًذمِّ  ى ػػػفه الى سى نىمػػػَ ذىنىٍراػػػَ سػػػًَبقَنو كمياٍلػػػطىهىًح  (حى
ػكىابي عف  الغىًريػبى اً  مػففىنىٍيؼى يىنيكفي لى ي عٍنثىري  (غىًريبه ) ؟ كال ى و سىػاىدو كهيػكى غىًريػبه ًاٍسػًبي  ٍسػمَف: ميٍطهىػؽه كى

ٍعاىن نىمَ يىًهي:  كيياٍلًبحي المى

   ًػدًِّثيفى ًفيػ ػًتوؼي الميحى ٍْ ٍسػًفو عٍك ا ًً كالحي ح  كدي الت رىدُّدي بىٍيفى الالِّ ًن فَلمىٍقالي ًي ميٍطهىقى إٍف نَاىٍت الغىرابى
ػػحً  ًه بىػػٍيفى الال  ت بىػػ ًً إلىػػن بىػػٍيفى الت اٍلػػًحيًح كالت ٍحًسػػيًفو عٍك عا هػػَ ميرى سىػػًفو نيػػؿُّ ذًلػػؾى ًبَإلضػػَفى يًح كالحى

.  عا  ي غىًريبه

  ٍعاىػن ًن فىػإف  الًعبػَرىةى تىٍحتىًمػؿي نيػؿ  مػَ ذىنىٍراػَ ي ًفػي مى ًي ًاٍسًبي  ػًحيحه )كعم َ إٍف نَاىٍت الغىرابى سىػفه الى  (حى
. ًً كىايى ًً إلىن تىتىرُّدو ًاٍسًبيٍّ ًفي هًذً  الرِّ  ًبَإلضَفى

 

ِة الَمت ِف؟الت الُزـُ بَ  ِة الس َنِد وِصح   ي َف ِصح 

ـي  ـى بىٍياىهيمَو عٍم ال يىٍهزى ػ مفال تىوزي ب مػَ نػَفى الس ػاىدي الى ٍتًفو فىري ًي المى ًً الس اىًد اًلح  ػٍتفي اًلح  ًحيحَن كنػَفى المى
 .ميعىو  

ـي كال يى  ًي  مفٍهزى ٍتًف اًلح  ًً المى ػٍتفي  اًلح  ب مَ نَفى المى و فىػو يى الس اىًدو فىري ػًحيحَن ًبسىػاىدو ًى نيػؿِّ عاػالى ي هػذا اًلػح 
هى  ٍتًف تىديؿُّ نى ًى المى هىن اَّاىؿِّ عسًَايًدً و كلًنف  اًلح  ًحيحو كاًحدو نى كًد سىاىدو الى ٍتًف. ن كي ي  ًلهذا المى

 



 

 
ُٔٔ 

ِحيِح والَحَسفِ   َرى ِلمص  ِطالحاٌت ُأخ   اص 

ًو اىٍبػػػػؿى اٍسػػػػًتقٍ  ػػػػ ػػػػدِّثيكفى كًبَْال  هىػػػػن اىبيػػػػكًؿ اٍسػػػػتىٍعمىؿى الميحى ًً نى راًر االاٍلػػػػًطوحًَت نىًهمػػػػَتو ميتىعىػػػػدِّدىةن ًلهد اللىػػػػ
ًديًثو ك   هًذً  المياٍلطىهىحًَت: مفالحى

يِّػدهو كهػذا يى  - ًديثه  ى ػدِّثى ال يىٍعػًدؿي عاػحى ػًحيحهو إال  عف  الميحى ػًديثه الى ػًحيحه(اىٍكًلػً   نػفي عا ػ ي حى إال   )حػديثه الى
ًحي و نىأٍف يىنيكفى الى .ًلسىبىبو  حَن ًلغىٍيرًً و عٍك عٍف يىتىرىد دى ًفي بيهيكًغً  الال ًحيحى

و كهذا يى  - ًديثه ثًَبته و عٍك حى ًديثه اىًكم  و كلًنا  ي عا  عاحى سىفه ًحيحه عٍك حى ػًحيحَنو  ي الى  ي غًَلبَن مَ يىنيكفي الى
ـي. و كاي عٍنهى يِّدو ًً  ى  فىهيكى ديكفى نىًهمى

و كهػذا يى  - ػًديثه الػًَلحه سىػاَنو كييٍمًنػفي عٍف يىنيػػكفى  ي عا ػ ي عاػػحى الػًَلحه ًلوٍحًت ػػًَج بًػً و كغًَلبػَن مػَ يىنيػػكفي حى
ًً اىًكمٍّ  ًحيحَنو فىهذا ديكفى نىًهمى دى بً  عا  ي الًَلحه ًَّىٍف يىتىقىك ل بغيًر ً الى  .و كييٍمًنفي عٍف ييٍقالى

ًً )ااٍلػػًطوحه ْػػَص  فػػي ًنتَبًػػً   ًِّٖلٍهبىغىػًكمِّ  - هىػػن مػػَفىقىػػ (مىالػػًَبيحي السُّػا  ػػ ي عاٍلػػحَبي  ٍد عىٍطهىػػؽى نى رى ى ٍْ ع
سىفه )السُّاىًف  ًديثه حى و فىيىٍابىًغي  (حى ًعيؼى سىفى كالض  ًحيحى كالحى و ًَّف  ًفي السُّاىًف الال  كاىٍد اٍاتيًقدى فًي ذًلؾى

 الت اىبُّ ي إلىن هذا.

 

 َمصاِدُر الَحِديِث الَحَسفِ 

سىفى  ًديثى الحى ـٍ ييٍتًرٍد العيهىمَءي الحى ػكدي هياػَ  لى ػًحيًحو فَلمىٍقالي ػًديًث الال  ًو نىمَ فىعىهيكا ًفػي الحى ا تَتو َْال  ًبميالى
ػػػًحيًح  َن ًبَلال  تىًهطػػػ ٍْ ػػػفي مي سى ػػػًديثي الحى ػػػا تَتي ال تًػػػي يىٍنثيػػػري ًفيهػػػَ الحى : الميالى ػػػًف هيػػػكى سى ػػػًديًث الحى ًبمالػػػًَدًر الحى

ًعيًؼو ك  ِـّ هًذً  المىالًَدًر مَ مفكالض   يىًهي: عهى

 ًلهتٍِّرًمًذمِّ  ال ًَم ي  .ُ

ًديًثو فى  هيػكى ًفػي كييسىم ن سياىفى التٍِّرًمًذمِّ عٍيضَنو كلًنف  تىٍسًميىتى ي ًبَل ًَمً  عٍكلىنو ًَّا  ي يىٍ مى ي نيؿ  عٍبكىاًب الحى
ٍيف ًحيحى ػري )و كاد سىػم َ ي التٍِّرًمػًذمُّ اىٍتسيػ ي هذا ال ًَاًب نَلال  تىالى ٍْ رسػكًؿ اً  نػف السُّػاىفً  مػفال ػًَم ي المي

ـى  الهن اي  ٍعهيكًؿ كمَ نهيً  العىمىؿي  نهي  كسه ًحيًح كالمى ًي الال  ٍعًرفى  .ِْٖ (كمى

                                                           
ًى  ِّٖ ف ن سىاى سىٍيفي ٍبفي مىٍسعيكدو الميتىكى م دو الحي مى ى ًفيػً  عحًَديػثى  ُٔٓكهيكى عبيك ميحى و كاىٍد  ى ًً ـي ًنتًَبً  مىالًَبيحي السُّا  هػ و كاٍس

. ًً كسياىًف الد اًرًميِّ  النيتيًب السِّت 

 قق  الشية نبد التتَح عبك غدةو في نتَب  )تحقيؽ اسمي الالحيحيف ك َم  الترمذم(.نمَ ح ِْٖ



 

 
ُٕٔ 

ػٍرًح كالت ٍعػًديًؿو ك  ػًديًثو كال ى ًً الحى ػ ًديًثو كبىيػًَف دىرى ى ػكاىٍد اٍنتىاىن التٍِّرًمًذمُّ ًفيً  ًبَلًتٍقً و كًنهىًؿ الحى كىل  فمى رى
و فىتً  ًً حَبى ًديثى ًمفى الال  ر.الحى ْى ًً مَ ال تىً دي ي ًفي ًنتَبو ِ ًديًثي   يً  ًمفى التىكىاًئًد الحى

و ك  كلًنػػػػفٍ   ًو ٍيػػػػري اىًهيهىػػػػ ًتوفػػػػَته غى ٍْ ًثيػػػػرىةنو كًفيهػػػػَ ا ػػػػَْن نى هػػػػَ مايىٍابىًغػػػػي الت اىبُّػػػػ ي إلىػػػػن عف  ًلٍه ػػػػًَمً  ايسى
ًو مي  ْى ًديًثو فىيىٍابىًغي اٍنًتمَدي ايٍس هىن الحى ٍنـً نى ًتوؼي ًفي الحي ٍْ كؿو ميٍعتىمىدىةو.اال هىن عيالي ًو نى ًو كميقَبىهى ق قى  حى

ًى   ًلػدى سىػاى و كي م دي ٍبفي ًنيسىن التٍِّرًمًذمُّ : عبيك ًنيسىن ميحى لِّتي ي فىهيكى عٍشػهىًر  مػفهػػو كهيػكى َِٗكعم َ ميؤى
ًى  فِّيى سىاى و كعل ؼى نىًثيران ًمفى النيتيًبو كتيكي  هػ.ِٕٗتىوًميًذ البيًَْرمِّ

 

دى  السُّاىفي  .ِ  ًًَّبي داكي

ًي  ػػ ػػًديًث الَْال  : نيتيػػبي الحى هىػػن اٍَّبػػكاًبو كًهػػيى تىٍشػػمىؿي  نيتيػػبي السُّػػاىًف ًهػػيى ًً نى ػػا تى و الميالى ًً بًػػٍََّبكاًب الًتٍقًهي ػػ
ٍكايكؼى كالمىٍقطيكعى.  المىٍرفيكعى كالمى

دى  ْ صي ًفي:اٍ مى  كاىٍد بىي فى عبيك داكي  هى ى يو كيىتىهى

.عا  ي كىضى ى ًفيً  ال - سىفى ًحيحى كمَ ييقًَربي يو عٍم الحى  ال 

ٍعؼه شىًديده. عا  ي بىي فى  -  مَ ًفيً  ضى

سىفه  - ًحيحه عٍك حى ـٍ ييٍذنىٍر ًفيً  شىٍيءه فىهيكى الًَلحه ًلوٍحًت ًَجو عٍم الى ػًَلحه دى ي ناكمَ لى و كًاٍيؿى بىٍؿ هيػكى الى
ػًَج عك االٍنًتبىػػًَرو فىيىنيػػكفي مػػَ سىػػنىتى نهيػػً  دىائًػ ػػٍعتىَن ًلوٍحًت ى ػػًعيًؼ ضى سىػػًف كالض  ػػًحٍيًح كالحى ران بػػيفى الال 

سىًف ًلغىٍيًرً و كهىذا هيكى الر اً حي  ـي نايىًسٍيران اىًَبو ًلوٍرًتقىًَء إلن الحى ًبو كاي عنه  .دى اٍسًتٍقراًء الًنتَى

و هىٍيمَفي ٍبفي اٍَّشػعىًث السًِّ ٍسػتًَايِّ دى سي : عبيك داكي لِّتي ي فىهيكى ًى  كعم َ ميؤى ًلػدى سىػاى  مػفهػػو كهيػكى عٍيضػَن َِِكي
ًى  فِّيى سىاى و كتيكي  هػ.ِّٕعٍشهىًر تىوًميًذ البيًَْرمِّ

 

 الميٍ تىبىن ًلها سًَئيِّ  .ّ

ػػػره ًلًنتَبًػػػً   تىالى ٍْ ػػػ ي ًركىايػػػًَت  (السُّػػػاىفي النيٍبػػػرىل)كهيػػػكى مي و كيىٍ مى ًً هىػػػن اٍَّبػػػكاًب الًتٍقًهي ػػػ ػػػا ؼه نى فىهيػػػكى ميالى
ًديًث ًفي مىن .الحى  َفو كاًحدو

ٍبػػػًد الػػػر حٍ  : عبيػػػك نى ًى  مفً كالا سػػػًَئيُّ هيػػػكى ػػػاى ًلػػػدى سى و كي ػػػدي ٍبػػػفي شػػػعيبو الا سػػػًَئيُّ ًى ُِٓعٍحمى ػػػاى فِّيى سى هػػػػ كتيػػػكي
 هػ.َّّ



 

 
ُٖٔ 

ًى  .ْ  سياىفي المياٍلطىتىن اًلٍبًف مَ ى

هيـٍ  و كبىٍعضي ًً ط أي  كهيكى سًَدسي النيتيًب السِّت  .و كهيكى ميرى يىرىل عف  سًَدسىهَ الميكى ًً هىن اٍَّبكىاًب الًتٍقًهي   ت به نى

ًى  ًى  ِٖٓكاٍبفي مَ ى ًلدى سىاى م دي ٍبفي يىًزيدى القىٍزًكيًاٌيو كي : ميحى ًى َِٗهيكى فِّيى سىاى  هػ.ِّٕهػو كتيكي
 

ٍابىؿ .ٓ  الميٍساىدي ًٍَّحمىدى ٍبًف حى

ًً رىًضيى  حَبى هىن عٍسمًَء الال  ت ًب نى ًديًث الميرى : ًنتَبي الحى ًميعَن.نااي  الميٍساىدي هيكى ـٍ  ى  هي

و كًفيػً   سىفي كهذا اٍَّغهىبي ًحيحي كالحى و ًفيهَ الال  ًديثو ًن كًنٍشًريفى عٍلؼى حى كىالىي سىٍبعى لِّتي ي حى مى ى ًفيً  ميؤى كاىٍد  ى
ػرو ًفػي ًنتَبًػً   ػحى اٍبػفي حى ى ػكًع ًفيػً و كاىػٍد رى   ػكًد المىٍكضي تيًهػؼى ًفػي كي ي ٍْ ًعيؼي اىٍطعػَنو كا ٍكؿي الميسىػد د القىػ)الض 

كًع ًفيً . (ميٍساىًد اإلمَـً عٍحمىد نفًفي الذ بِّ  كًد المىٍكضي ـى كي ي  نىدى

ػ ي اي بىٍعػدى عٍف دىرى كاىٍد اَؿى الش ٍيةي عٍحمىد شَنً  ػًديثَن  (ُُٓٔ)سى ر رىًحمى عحًَديػًث الميٍسػاىًد:  مػفحى
ًعيًؼ عاىؿُّ  ًى الض   % فىقىٍط. ُِ مفإف  ًاٍسبى

.كلًنف  ال ًً هىن نيؿِّ حَؿو ديكفى ميٍستىكىل النيتيًب السِّتً  ًفي الد رى ى  ميٍساىدى نى

ًى  ًلػدى ًفػي بىٍغػدادى سىػاى و كي ٍابىػؿو الش ػٍيبىًَايِّ م ًد ٍبػًف حى ـي عٍحمىدي ٍبفي ميحى : اإلمَ لِّتي ي فىهيكى هػػو كنػَفى لىػ ي ُْٔكعم َ ميؤى
ٍكًاػػؼه رائًػػ ه ًمػػفى االٍاًحػػراًؼ الًتٍنػػًرمِّ  ًً ناػػ مى ٍسػػألى ًً ًفػػي مى ٍهػػًؽ القيػػٍرِفً )دى الميٍعتىًزلىػػ ْى كهيػػكى االٍاًحػػراؼي  (القىػػٍكؿي ًب

ًلػػيُّ  ـي ال ػػًذم تىبىا ػػَ ي كى ـ  الميٍعتىاًلػػ ػػٍأميكفي ثيػػ ًي  المى ًهيتىػػ ْى و اٍَّمػػًر ال ًً هىٍيػػً  الا ػػَسي ًبتىٍشػػً ي و ًمػػفى الميٍعتىًزلىػػ و كعيٍ بًػػرى نى
ٍكًاؼه ميتىاًَاضه ًمفى ا ًً.كهيكى مى ًً الًتٍنًري  يى رِّ ـٍ ًبَلحي كفى ًلغىٍيًرًه و ثيـ  ال يىٍسمىحي ًً ال ًذيفى ييقىدِّسيكفى العىٍقؿى  لميٍعتىًزلى

ػػًربى  و كضي ًى عٍشػػهيرو ػػاىتىٍيف كعٍربىعىػػ ًىو كسيػػً فى ًلػػذًلؾى سى ًى الًتٍنًري ػػ ػػ ٍابىػػؿو الميعَرىضى ػػدي ٍبػػفي حى كاىػػٍد اػػَدى عٍحمى
ت   هى ى نىًتتي يو حى ْى ت ن اٍا ًي. نفن فىر جى اي حى و كاٍاتىهىٍت الًتٍتاى ًً  اَّيم 

ًى  ـي عٍحمىدي سىاى فِّيى اإلمَ  هػ.ُِْكاىٍد تيكي

 

 

 
                                                           

ًى تيٍهتىظي بَلت ًَء كًبَلهًَء. ِٖٓ  مَ ى



 

 
ُٔٗ 

ِريَف َعَمى الَحِديثِ  ـُ الُمتَأخِّ  ُحك 

ػػدِّ بػػًَب اال ػػذى ًبسى ْى ػػًديًثو كنىأا ػػ ي عى هىػػن الحى ػػكا نى ًريفى عٍف يىٍحنيمي ِّْ تىػػأ ٍ ًتهػػًَد يىػػرىل اٍبػػفي الالػػوًح عا ػػ ي لىػػٍيسى ًلٍهمي
ػدِّثً  و كلًنػف  عٍنػوـى الميحى دًِّثٍيفى ٍكفَن نهن الحديًث الا بىًكمِّ ًمف عىٍشبىًَ  الميحى ْى ًديًثو كذلؾى  هىن الحى يفى كطىب قى ي نى

ـٍ يي  مف هىن ذًلؾى ك بىٍعًدً  لى ػ هيـي ماكىاًفقيك ي نى و كهذا هيكى الال  رو ًكمُّ كاٍبفي نىًثيرو كالعراايُّ كاٍبفي حى ى كىابي ًلمػَ الا كى
 يىهىي:

و ًبغىضِّ الا ظىًر  فٍ مى عف  الًمٍقيَسى ًفي - ًديًث هيكى ًنٍهمي ي كعٍهًهي تي ي ًلذًلؾى هىن الحى ـي نى مًَاً و فىمَ نيؿُّ  نفيىٍحني زى
ٍنمي ي. ًريفى ييرىدُّ حي ِّْ ٍنمي يو كال نيؿُّ الميتىأ  الميتىقىدًِّميفى ييٍعتىمىدي حي

هىٍيػػ  االٍ ًتهػػَدً  سىػػدِّ بػػَبً  عف   - ػػده ًمػػفى الا ػػًَس عٍف يىسيػػد  بػػَبى االٍ ًتهػػًَد بىٍعػػدى عٍف ال دىًليػػؿى نى و كال يىٍمًهػػؾي عحى
كطي ي. فمى شىرىنى ي اي تىعَلىن لً  ف رىٍت ًفيً  شيري  تىكى

هىٍيػػػً  الس ػػًَبقيكفو فى  : يىٍابىًغػػي عٍف ال ايًعيػػػدى الا ظىػػػرى ًفيمػػَ ات تىػػػؽى نى هىػػػن كلًنػػٍف ييٍمًنػػػفي عٍف ييقػػػَؿى مػػػَ ات تىقيػػػكا نى
ًريفى ًرٍعمه  ِّْ تىهىتيكا ًفيً  فىًهٍهميتىأى ٍْ و كمَ ا ًعيؼه هىن تىٍضًعيًتً  فىهيكى ضى و كمَ ات تىقيكا نى ًحيحه  ًفي تىاٍلًحيًحً  فىهيكى الى

ـي نى  ٍن ًريفى الميؤىه ًهيفى الحي ِّْ هىن الميتىأى ٍنًمً  فىيىً بي نى هىن حي كا نى ـٍ يىايالُّ  هىٍيً .الت ٍرً يًحو كمَ لى

ػػًحيحي اإلٍسػػاًَدو ًريفى عٍف يىقيكليػػكا: الى ِّْ تىػػأى طى ًلٍهمي ـٍ عف  اٍَّحػػكى ػػهي  بَو فػػإف  كال عىرل هػػذا مياًَسػػ كيىػػرىل بىٍعضي
 المػتفً  نهػن الػحًً  ـً ٍنػفػي الحي  حتػَطي يي  و فنيػؼى المػتفً  هػؿً نً  مف انتشَؼً  عالعبي  السادً  ؿً هى نً  انتشَؼى 

 ؟.السادً  نهن الحًً  في الحنـً  حتَطي كال يي 

ركف: ًْ ػػػركفى عٍف يقػػػكؿى المتػػػأ ْى ػػػًحيحه إٍف شػػػَءى اي  كيىػػػرل ِ و كهػػػذا تىحالػػػيؿي الى ػػػٍزـو و يعاػػػي دكفى  ى
طأو كحنـي المتقدميف بَلالحًً ال يعاي عاهـ  ْى و فمعهكـه عف  الحنـى ا تهَده يىٍحتىًمؿي الالكابى كال حَالؿو

 .نَاكا يىٍ ًزميكفى بالحًً الحديثً 

  



 

 
َُٕ 

 
عِ   يؼُ ثاِلثًا: الَحِديُث الض 

 

 َتع ِريُفُو:

ًديثي ال ًذم فىقىدى شىٍرطَن عٍك عٍنثىرى  : الحى ًعيؼي هيكى ًديثي الض  كًط القىبيكؿً  مفالحى  .و كليسى مىٍنذيكبَن شيري

كطي  و كييضػػَؼي إلىٍيهػػَ  كشيػري ًً ـي الًعه ػػ ػػدى كىاًةو كنى ًميػػً  الػػرُّ ًي  ى و كًثقىػ : االتِّالػػَؿي ًه كًهػػيى ًهٍماػػَ ثىوثىػػ القىبيػػكًؿ نىمػػَ نى
سىًف ًلغىٍيًرً .نى  ًً الحى و فىإٍف كيً دى فىقىٍد اٍرتىتى ى إلىن دىرى ى ًديثى كًد مَ ييقىكِّم الحى ـي كي ي  دى
 

 أق ساُمُو:

ػػػًعيًؼ   ـي الض  و كييٍمًنػػػفي تىٍقًسػػػي نػػػَته ػػػًعيؼى دىرى و فىػػػإف  الض  ِه ػػػفى دىرى ػػػَته سى ػػػًحيحى كالحى ػػػًديثى الال  نىمػػػَ عف  الحى
كىا مفتىٍقًسيمَتو نىًثيرىةنو  و عٍم عٍف تىنيكفى لىػ ي فَئًػدىةهو زى ـى يىٍابىًغي عٍف يىنيكفى لى ي هىدىؼه يَ ميتىعىدِّدىةوو كلًنف  الت ٍقًسي

ًعيؼى يىٍاقىًسـي  مفك  : مفهياَ فىإف  الض  ٍيثي  حى

 
ُ. : ًو ًهيى اًلري ًفي ثىوثى ٍعًؼ نىًثيرىةهو لًنا هَ تىٍاحى ٍعًؼو كعٍسبَبي الض   سىبىبي الض 

 َـي اتِّال ًؿ.ماًؿ الس اىًدو كهذا عٍاسَـه نَلميعىه ًؽ كالنىدى  قىًطً  كالميٍرسى

  و كهذا عٍيضَن عٍاسَـهو كىاًة عٍك عٍنثىرى ًد الرُّ ًً عحى ـي ًثقى و ك مانىدى ًً ػدىـً العىدالىػ هػَ مػَ ماهَ مَ يىعيكدي إلىن نى
كًط الر اًكم ال   ٍبًطو كاىٍد سىبىؽى ًذٍنريهَ ًفي شيري  ًذم تيٍقبىؿي ًركىايىتي ي.يىعيكدي إلىن نىدىـً الض 

الحديث  أقساـ
 الضعيؼ

 شدة الضعؼ

 يسير شديد

 سبب الضعؼ

 عدـ اتصاؿ راو ضعيؼ عمة



 

 
ُُٕ 

 .ٍتًفو نَلشُّذيكًذ عٍك اإلٍدراًج ًديًث ًفي الس اىًد عٍك المى ًو ًفي الحى كدي ًنه   كي ي

 

ًئيسىٍيًف هيمَ: .ِ ٍيًف رى ـي إلىن ًاٍسمى ٍعًؼو كًهيى تىٍاقىًس ًي الض   دىرى ى

  ػػدى ػػدىـً تىاٍلػػًريًح المي ػػٍعتَن يىًسػػيرانو نىسيػػكًء الًحٍتػػًظو كنى ػػًعيؼي ضى ًً الػػر اًكمو الض  هَلىػػ لًِّس ًبَلس ػػمًَعو ك ى
 فىهذا ييٍمًنفي عٍف يىتىقىك ل ًبغىٍيًرً .

 . ًٍعتَن شىًديدانو نىأٍف يىنيكفى الر اًكم ميت هىمَن ًبَلنىًذًبو عٍك فًَسقَنو فىهذا ال يىتىقىك ل ًبغىٍيًر ًعيؼي ضى  الض 

 

 الَحِديُث الَمت ُروِؾ:

دِّثيكفى بىٍعضى  دى الميحى ًعيًؼ ً ٌدان ًبأٍسمَءو الحديًث عٍاكاًع  عٍفرى و ك  الض  ًو ػ كؾي عهىمِّهػَ:  مػفَْال  تٍػري ػًديثي المى  الحى
ًديثي ال ًذم يىٍرًكيً  ميت هىـه ًبَلنىًذًب.  : الحى  كهيكى

كحي كهذا هيكى ال ًذم يي  : المىٍطري ـٍ هي يً  بىٍعضي  .سىمِّ

 عٍسبًَب اتِّهًَمً  ًبَلنىًذًب: مفك 

ـٍ يىٍظهىٍر عٍف ييٍعرىؼى الر ا - .ماًكم ًبَلنىًذًب ًفي نىوًمً و كلى ًديًث الا بىًكمِّ   ي ذًلؾى ًفي الحى

ػػػٍعًتً  ال  - ػػػ ى ضى ٍيػػػري يو كيىنيػػػكفى عٍف يىنيػػػكفى مى و كًهػػػيى القىكىاًنػػػدي ال تًػػػي  يىٍرًكيػػػً  غى ًً ػػػ ٍعهيكمى َن ًلٍهقىكىاًنػػػًد المى ميًَْلتػػػ
ػػكًص مً  مػػفاٍسػػتىٍابىطىهَ العيهىمػػَءي  ػػكًع الاُّالي : مىٍ مي ػػررى كال ًضػػرارٍثػػؿي و كلنااػػي عرل عف  السػػببى ال ضى

طىأالثَاي ليسى نَفيَن التهًَم  بَلنذبً  ْى  .و بٍؿ ييٍمًنفي عٍف ينيكفى سببي ذلؾى هك ال

ػًعيؼه ال يى  ػًديًث ًبأا ػ ي ضى هىن الحى ـي نى ٍن ـٍ يىقيٍهػ ي عاػكالحي ػه ـى لىػ سى هىٍيػً  كى ػه ن اي نى ػٍزـى بًػأف  الا بًػي  الى ا مػَ ي ال ى و كا 
ءي الًحٍتػػًظو عٍك عٍف يىاٍلػػديؽى التًَسػػؽيو عاػػيى  ػػًؿ عٍف يياًلػػيبى سىػػيِّ ـٍ يىقيٍهػػ يو فىػػإف  ًمػػفى الميٍحتىمى ي عف  الػػر اً حى عا ػػ ي لىػػ

ًى ل . كحه فو ًاٍيمى  كلًنف  هذا االٍحًتمَؿى مىٍر ي
 

ِعيؼِ  ـُ الَحِديِث الض   ُحك 

ًدي ٍنـً الحى تىهىؼى العيهىمَءي ًفي حي ٍْ :ا هىن عٍاكاؿو ًهيى ًعيًؼ نى  ًث الض 

ُ. . ٍقبيكؿه ٍعتَن يىًسيران مى ًعيؼي ضى ًديثي الض   الحى

ٍعتَن يىًسيران عٍكلىن ًمفى الر ٍعًم كاالٍ ًتهًَد. ًعيؼى ضى ًديثى الض   كاَليكا: إف  الحى



 

 
ُِٕ 

ػًديثى اىػناكهذا الر ٍعمي  سىػًفو ًَّف  الحى ػًديًث الحى هىػن الحى ـٍ مىٍحميػكؿه نى ٍيف دى بىٍعًضًه ـي إلىػن ًاٍسػمى ًديمَن نػَفى ييٍقسىػ
ػًحيًح  ػ ى الال  ـٍ مى ػهي ػعي ي بىٍعضي سىاَن نػَفى يىضى ًديثَن حى و كمَ سيمِّيى بىٍعدى ذًلؾى حى ًعيؼي ًحيحي كالض  فىقىٍط هيمَ: الال 

ػ ػؼ  ضى ْى ًعيًؼ ًَّف  راًكيى ي اىٍد  ـٍ مى ى الض  هي عي ي بىٍعضي ٍقبيكؿه ًمٍثهي يو كنَفى يىضى ٍبطي يو كهىػؤيالًء اػَليكا: إف  ًَّا  ي مى
ػػٍعتَن يىًسػػيران  ػػًعيؼى ضى ػػًديثى الض  ػػػفى عٍم ال ػػػًذم سيػػمِّيى  –الحى سى و كهػػذا الػػرٍعمي ًبهػػػذا  – بىٍعػػدى ذًلػػؾى الحى ٍقبيػػكؿه مى

ٍعاىن ال ًإٍشنىَؿى في .  المى

هىٍيػػً  اال  ٍفاػػَ ي كاٍسػػتىقىر  نى ػػًعيؼي بًػػَلمىٍعان ال ػػًذم نىرى ػػًديثي الض  ػػَ الحى ػػذي بًػػً  عم  ْى ٍيػػؼى ييٍؤ و فىنى اٍلػػًطوحي
ٍيري ثًَبتو  ؟. نفكالر اً حي عا  ي غى ه ـى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى  الا ًبيِّ الى

 

ًعيؼي مىٍرديكده. .ِ ًديثي الض   الحى

ـٍ يىٍثبيٍت كذًلؾى ًَّف  الر   و فىو يىٍثبيتي بً  نفاً حى عا  ي لى ه ـى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى  ً  شىٍيءه ًمفى الدِّيًف.الا ًبيِّ الى

. و كدىًليهي ي كىاًضحه ًً رىٍعمه اىًكم  ًقيقى  كهذا ًفي الحى
 

: ييٍستىحىبُّ العىمىؿي  .ّ كطو كًهيى ًعيًؼ ًبشيري ًديًث الض   ًبَلحى

 .ٍعتي ي يىًسيران  عٍف يىنيكفى ضى

 .عال  يىٍعتىًقدى العًَمؿي ًبً  ثيبيكتى ي 

  ٍػػػًديثي ًفػػػي فىضػػػًَئًؿ اَّن ػػػؿي ًفٍعهيهػػػَعٍف يىنيػػػكفى الحى ػػػم ن المػػػًَؿو كًهػػػيى ال تًػػػي ييتىض  و عٍك كبَتً دي ٍاػػػمى و كتيسى
ؿي تىٍرنيهَو ر مًَت. ركهًَتونٍ كتيسىم ن المى  ييتىض   فىو ييٍقبىؿي ًفي العىقًَئًد كال الكىاً بًَت كال الميحى

  َن ٍاػمي عٍف يىنيػكفى ًديػدان تىمَمػ ػٍيئَن  ى و عٍم لىػٍيسى شى و بىػػٍؿ لىػ ي عاٍلػؿه ًفػي الػدِّيًفو بًػػأىٍف دىًر َن تىٍحػتى عاٍلػؿو نػػٍَـّ
. ًديثو ثًَبتو ًو عٍك حى ون تىٍحتى ِيى ًْ ًديًث دا  يىنيكفى مىٍضميكفي الحى

ػػر ا ػػدى اٍلمى ػػد ثىاىَ عىبيػػك عىٍحمى : حى ًى اػػَؿى ػػ ػػًديثي اٍبػػًف مَ ى كطي حى هىٍيهػػَ هػػًذً  الشُّػػري ًً ال تًػػي تىٍاطىبًػػؽي نى ري ٍبػػفي كًمػػفى اٍَّمًثهىػػ
د   ًى حى مُّكيى د ثىاىَ حى ت ن حى م دي ٍبفي اٍلميالى ًليدً ثىاىَ ميحى ًي ٍبفي اٍلكى ٍعػدىافى  نػفثىػٍكًر ٍبػًف يىًزيػدى  نف بىًقي  ًَلػًد ٍبػًف مى  نػفْى



 

 
ُّٕ 

ًى  َمى ه ـى اىَؿى  نفعىًبي عيمى سى هىٍيً  كى ه ن اله  ي نى ـٍ يى  فٍ مى الا ًبيِّ الى ـى لىٍيهىتىٍي اٍلًعيدىٍيًف ميٍحتىًسبنَ ًله ً  لى ميٍت اىٍهبي ي يىٍكـى اىَ
تىميكتي اٍلقيهيكبي 

ِٖٔ. 

ػػػ ًليػػػًدو كهيػػػكى الى ًي ٍبػػػفي الكى ػػػًديًث بىًقي ػػػ ًثيػػػري الت ػػػٍدًليًس فىًتػػػي هػػػذا الحى ػػػرٍِّح هياػػػَ  نػػػفديكؽه نى ـٍ ييالى ػػػعىتًَءو كلىػػػ الضُّ
ٍعتَن يىًسيران. ًعيؼه ضى ًديثي ضى  ًبَلس مًَعو فَلحى

ًقيًقٌيػػَنو ًَّ  ي كبىػػٍيفى الػػر ٍعًم الث ػػكالا ػػًَظري ًفػػي هػػذا الػػر ٍعم ال يىً ػػدي بىٍياىػػ ػػدىـً ًَاي فىٍراػػَن حى ف  اٍشػػًتراطى اٍنًتقػػًَد نى
ك ري اٍنًتقَدي ثيبيكتًػً ؟ إال   ًعيؼه فىنىٍيؼى ييتىالى ًديثه ضى و فىهيكى حى ػدى ناػالثُّبيكًت تىٍحاًليؿي حَاًلؿو يىٍ هىػؿي عا ػ ي  فٍ مى

. ًعيؼه  ضى

يري كهيكى عفٍ  ًْ ًى التىػٍرًؽ بىػٍيفى اٍ مي يىنيكفى  كعم َ الش ٍرطي اَّ ًقيقىػ و فىهيػكى ال ػًذم ييٍهًغػي حى دىًر َن تىٍحتى عاٍلؿو نٍَـّ
ًلًثو َّى الر ٍعيى  ًاي كالثَ  ػرىل ٍيًف الثَ  ٍْ ًعيًؼو كًبًعبَرىةو عي ًديًث الض  ف  العىمىؿى يىنيكفي ًحياىًئذو ًبََّاٍلًؿ العَِـّ ال ًبَلحى

ـٍ اىً ػػٍد عاٍلػػون  ػػًديثي ال فىإا اػػَ إٍف لىػػ ؿي الحى ْي َن يىػػٍد ػػ ػػًعيؼي تىٍحتىػػ ي فىإا ػػ ي ال يي نَم  ػػؿي بًػػً  إٍطواػػَنو فىهيػػكى كىٍحػػدى ي ض  ٍعمى
ًاي. و فٍَلتىقىن مى ى الر ٍعًم الثَ  ٍقبيكؿو ٍيري مى  غى

ًي  ػػػًحيحى هىػػػن ذًلػػػؾى اآليػػػَتي كاَّحًَديػػػثي الال  ٍسػػػتىحىب  دىل ػػػٍت نى ـى ًايػػػَـً الهىٍيػػػًؿ نيميكمػػػَن مي ٍنػػػ ف  حي و كلىٍيهىتػػػَ كا 
ٍف  و كا  ـي ًايػػَـً لىٍيهىتىػػٍي الًعيػدىٍيًف ميٍسػػتىحىب  ٍنػ ػػًديًث فىحي ػػٍذاَ ًبَلحى ْى و فىػإٍف ع ػػكـً وًف ًفػي هػػذا العيمي ْي ـٍ الًعيػدىٍيًف تىػػٍد لىػػ

ًً بىٍيفى الر ٍعيىٍيف. ًقيقى ـي ًايًَمًهمَ ميٍستىحىب  عٍيضَنو فىو فىٍرؽى ًفي الحى ٍن ًديًث فىحي ٍذ ًبَلحى ْي  اىٍأ

سىاَن ًلغىٍيًرً ؟  ثيـ   ًديثَن حى ٍعاَ ي حى هىن مى ًعيؼي ال ًذم دىل ٍت اآليَتي كاَّحًَديثي نى ًديثي الض   عال يىنيكفي الحى

ًلػثي فىهيمػَ ًفػي  ػَ الر ٍعيػَف الث ػًَاي كالثَ  و كعم  ػًعيؼه ػكًناَ عك ضى ؿى لىػٍيسى فػي مىٍكضي كهنذا فىػإف  الػر ٍعمى اَّك 
ًً رىٍعمه كىا ًقيقى .الحى  ًحده كهذا هيكى الر اً حي

 

ِعيؼِ  ـُ ِرَواَيِة الض   ُحك 

ـي  –الر اً حي  : –كاي عٍنهى ًً تىٍتاًليون كهيكى ٍسألى  عف  ًفي هًذً  المى

  كفى ْىالِّالي ٍعًتً و كهذا يىٍحتَ ي ي الميتى ًعيًؼ مى ى بىيًَف ضى ًديًث الض  ًي الحى كزي ًركىايى ًً  مفتى ي هىمَءى كطىهىبىػ ني
و ك  .ًنٍهـو ـٍ ًديثو شَعى بىٍياىهي ٍعًؼ حى ـٍ إلىن ضى اًليف إال  ًلتىٍاًبيًهًه الِّ ْى ٍيري الميتى  ال يىٍحتَ ي ي غى

                                                           
و بَبي ًفي ِٖٔ يَـً ًىو ًنتَبي الالِّ ـى لىٍيهىتىٍي الًعيدىٍيًفو راـ  مفسياىفي اٍبًف مَ ى  .ُِٖٕاَ



 

 
ُْٕ 

  ر مػًَت و عٍم الكاً بػًَت كالميحى ػراـً ػوًؿ كالحى ًعيًؼ ًفػي العىقَئًػًدو كالحى ًديًث الض  ًي الحى كزي ًركىايى  مػفال تى ي
ٍعًتً . ٍيًر بيًَف ضى  غى

  ًد ًي الحى كزي ًركايى ًعيًؼ ًفي فىضًَئًؿ اٍَّنمًَؿ إال  ًفي حَلىتىٍيف:ال تى ي  يًث الض 

- . ًعيؼه كفى عا  ي ضى ْىالِّالي ـى الميتى ًديثي ًبسىاىًدً و فىيىٍعهى  عٍف ييٍركىل الحى

ًً الت ٍمًريًضو  عٍف ييٍركىل - :ًباًليغى هىيًػً   ًمٍثؿي ه ن اي نى و عٍك ييٍركىلو كال يىقيكؿي اَؿى رىسيكؿي اً الى ًكمى ري
ه ـى. سى  كى

 

ِعيِؼ:  َمصاِدُر الَحِديِث الض 

: ًِ ُـّ هًذً  المىالًَدًر ًعيًؼو كهًذً  عهى ًديًث الض  دِّثيكفى نيتيبَن ًفي الحى ا ؼى الميحى  الى

كىاًةو فىييػٍذنىري  - ػعىتًَء ًمػفى الػرُّ هىػن عحًَديثًػً و ًمٍثػؿي ناػنيتيبي الضُّ ًً نى ػًعيًؼ بىٍعػضي اٍَّمًثهىػ دى الػر اًكم الض 
. ًنتَبً  عىتًَء الٍبًف ًحب َفى  الضُّ

هىػػن اَّحًَديػػًث  - ًه نى ًنو كتيػػٍذنىري ًفيهػػَ عٍمًثهىػػ ػػ ػػًعيًؼ َْال  ػػًديًث الض  ػػاِّتىٍت ًفػػي عٍاػػكىاعو ًمػػفى الحى نيتيػػبه الي
. ايٍطًايِّ و ًمٍثؿي ًنتًَب الًعهىًؿ ًلهد ارى ًً ًعيتى  الض 

  



 

 
ُٕٓ 

 
ُضوعُ   راِبعًا: الَحِديُث الَمو 

 

 َتع ِريُفُو:

ًديثي المى  .الحى ه ـى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى هىن الا ًبيِّ الى ًديثي المىٍنذيكبي نى : الحى كعي هيكى  ٍكضي

ثىون ًمفى اٍَّمثًَؿو عٍك  مفسىكاءن نَفى النوـي المىٍنذيكبي  نىمًَءو عٍك مى يًَؿ. مفاىٍكًؿ بىٍعًض الحي ْى  اىٍسًج ال

ػػ ػػًديًث الض  ػػدًِّثيفى ًمػػفى الحى ػػد  ي بىٍعػػضي الميحى ًقووو ًعيًؼو كلًنػػف  اَّىٍكلىػػن عٍف يىنيػػكفى ًاٍسػػمَن ميٍسػػتى كاىػػٍد نى
ًعيؼي ييٍحتىمى  ًديثي الض  ػه ـى فَلحى سى هىٍيػً  كى ػه ن اي نى و و كلنػف  الػر اً حى عف  فيػ  ْطػأه ؿي عٍف يىنيكفى اَلى ي الا بًػيُّ الى

هىٍي ً  ه ن اي نى كعي فىقىٍد ثىبىتى عف  الا ًبي  الى ـٍ يىقيٍه ي  عم َ المىٍكضي ه ـى لى سى  .و كالثَبتي عك الر اً حي عف  في  ٌنذبه كى

ػًديثي هيػكى مػَ ايًسػبى إلىػن  و فَلحى ػه ـى سى هىٍيػً  كى ه ن اي نى ًديثَن ًَّا  ي ايًسبى إلىن الا ًبيِّ الى ا مَ سيمِّيى حى كا 
و ًبغىضِّ الا ظىًر  ه ـى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى ًً.اًلح   نفالا ًبيِّ الى  ًً ًتٍهؾى الاٍِّسبى

 

 جيود العمماء في محاربة الحديث الموضوع

ًي الػػَفً  ًي الا بىًكي ػػ ػػًديًثو ًلنىػػي تىٍبقىػػن السُّػػا  ٍضػػً  ًفػػي الحى ًً الكى بىػػ ًبيػػرىةن ًلميحَرى هيػػكدان نى ػػًديًث  ي هىمػػَءي الحى ًن بىػػذىؿى ني يى
ًنو كنَفى  هيكًد مَ يىًهي: مفاىًقي  ِـّ هًذً  ال ي  عهى

ًي  .ُ ٍضً وًدراسى سىبً  عٍسبًَب الكى ًَنيفى ًبحى  هًذً  اٍَّسبًَب. كتىاٍلًايؼي الكىض 

 رىدُّ اَّحًَديًث ال ًتي ال سىاىدى لىهَ. .ِ

ًديًث  .ّ كىاًةو كرىدُّ حى هىن الرُّ ٍبًط نى ًً كالض  ـى ًبَلنىًذًب. فمى تىٍطًبيؽي اىكىاًنًد العىدالى  اتًُّه

ذِّري ًمفى  .ْ ًو تيحى ًو إٍنوًمي  ٍمهى ـي ًبحى . الًقيَ ـٍ ًَنيفو كًمفى االٍسًتمًَع إلىٍيًه  الكىض 

و كعا  ي ًمفى النىبًَئًر. .ٓ ه ـى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى هىن الا ًبيِّ الى ٍنـً النىًذًب نى  بىيَفي حي

كًع. .ٔ ًديًث المىٍكضي ًً الحى ٍنـً ًركىايى  بىيَفي حي

كعه. .ٕ ًديثى مىٍكضي هىن عف  الحى ٍض ي نىومَتو تىديؿُّ نى  كى



 

 
ُٕٔ 

ٍم ي اَّ .ٖ ًو ًلهت ٍحًذيًر  ى ًً ًفي نيتيبو َْال  كنى  هَ.ماحًَديًث المىٍكضي

ري فىقىٍد سىبىؽى بىيَاي ي. ْى هيكًدو كعم َ البىٍعضي اآل لىٍيؾى تىٍتاًليؿي بىٍعًض هًذً  ال ي  كا 

 

ِع الَحِديثِ  باُب َوض   أس 

ْ صي فىيمَ يى  ديكهَ تىتىهى ًديًث فىكى ى ٍضً  الحى دِّثيكفى عٍسبَبى كى  :هىيدىرىسى الميحى

 
 ًلٍهمىٍذهىبً  ت عىالُّبي ال .ُ

ًو ك  قىًدي  ًو كنى ًً إلىن مىذاًهبى ًسيًَسي  كدانو فىقىٍد اٍاقىسىـ الميٍسًهميكفى بىٍعدى الًتٍتاى ؿي اٍَّسبًَب كي ي ًوو كهذا هيكى عك  ًفٍقًهي 
ًديًث ًلتىٍأًييًد مىٍذهىًبً و ك  ـٍ سىًبيؿى النىًذًب ًفي الحى هي هىؾى بىٍعضي :ع مفكاىٍد سى ًً ذًلؾى  ٍمًثهى

ػًديًث  - ًً و نىحى وفىػ ًْ و ًفي عٍمػًر ال ػًديًث  (عبيػك بىٍنػرو يىًهػي عيم تًػي بىٍعػًدم)ًفي ال ًَاًب السِّيًَسيِّ ًهػي  )ك حى نى
ٍيري البىشىًرو  ًديًث  (شىؾ  ًفيً  فىقىٍد نىتىرى  فٍ مى ْى ًي )كحى ًه: عاَ كً ٍبًريؿي كميعًَكيى اَءي ثىوثى  . (اَّيمى

ػػػًديًث ًفػػػي ال َاًػػػًب ا - و نىحى هيػػػكؽو )لعىقىػػػدىمِّ ٍْ ٍيػػػري مى ػػػًديًث  (القيػػػٍرِفي غى ت ػػػن يىقيكليػػػكا ال تىقيػػػكـي الس ػػػَنى )كحى ًي حى
) ـٍ  .ًبقراًئًه

ًديًث  - و نىحى ًىو هيػكى ًسػراجي عيم تًػيو هيػكى )ًفي ال ًَاًب الًتٍقًهيِّ ًايتىػ ػؿه ييقػَؿي لىػ ي: عبيػك حى يىنيػكفي ًفػي عيم تًػي رى ي
 .(ًسراجي عيم ًتي

 

 ًعداءي ًلإلٍسوـً ال .ِ

ليكا هىػػ بىتًػػً  بًػػَلقيك ًة كالسِّػػوًحو فىحػػَكى و كفىًشػػهيكا ًفػػي ميحَرى ًً ػػ بىتًػػً  ًبَلحي   ـى فىقىػػٍد فىًشػػؿى عٍنػػداءي اإلٍسػػوـً ًفػػي ميحَرى ٍد
ًهػػً و ك  مػػفاإلٍسػػوـً  ًْ ػػًديثي  مػػفدا ًً ذًلػػؾى حى و ال اىبًػػي  بىٍعػػًدمو )عٍمًثهىػػ ( يىشػػَءى اي  إال  عفٍ عاػػَ ْػػَتىـي الا ًبي ػػيفى

 الوضع أسباب

 التعصب لممذىب العداء لإلسالـ عبادة الدنيا الترغيب والترىيب



 

 
ُٕٕ 

ًي  ٍمهى ًحيًح  (إال  عٍف يىشَءى اي )فى ي ًديًث الال  ًهو عيًضيتىٍت إلىن الحى ٍنذىكبى مى
ـى ِٕٖ ٍت البَبى عمَ ييًريدي  فٍ مى و فىتىتىحى

 ادِّنَءى الاُّبيك ًة.

 

 ًنبَدىةي الدٍُّايَ .ّ

هىن الدٍُّايَ كلىٍك  كؿى نى هُّ  مففىأرادى هىؤيالًء الحيالي راـو فىضى ه ن اي طىًريؽو حى دىؽى رىسيكؿي اً الى كا كتىًعسيكاو كالى
ه ـى  سى هىًيً  كى ٍبدي الدِّياًَر كالدٍِّرهىـً ..)نى ـٍ عٍاسَـه عهىمُّهَ: ِٖٖ .(تىًعسى نى ًديًثو كهي هىنيكا النىًذبى ًفي الحى  فىسى

 
 

و ك  - ن ػػَـً لِّتيػػكفى إلىػػن الحي ػػؿى اٍ ًمػػالميتىزى ْى ـى فىقىػػٍد دى ـٍ غيًػػَثي ٍبػػفي إٍبػػراًهي ٍهػػًدمِّ  هي ًً المى ًهيتىػػ ْى هىػػن ال كهيػػكى ييمػػًَرسي نى
ًى اله ًعبً  ػد ثىاَ فيػوفه  ًهكايى : حى و فىقػَؿى ػَـً مى ػه ـى اىػَؿى  نػففيػوفو  نػفبَلحى سى هىٍيػً  كى ػه ن اله ػ ي نى الى )الا بًػيِّ الى

ػػػًَفرو  ػػػؼٍّ عىٍك حى ْي ػػػبىؽى ًإال  ًفػػػي اىاٍلػػػؿو عىٍك  ًى  (عك  اػػػَحسى ٍمهىػػػ اػػػَحو )فىػػػزادى  ي ًً  (عٍك  ى ًهيتىػػػ ْى يِّفى ًفٍعػػػؿى ال ًلييػػػزى
ًديثي ديكاى  س اي ي التٍِّرًمًذمُّ فىييٍعًطيى يو كالحى  .ِٖٗهَ حى

ػه ـى ًليىاػَليكا - سى هىٍيػً  كى ػه ن اي نى و كهػؤيالًء نػَايكا يىػٍأتيكفى ًبَلغىرائًػًب فىيىٍاًسػبيكاىهَ إلىػن الا بًػيِّ الى ػَصي ًبهػػَ  القيال 
و نَل ًذم يىرٍ  ػريجي  نػفكيكاىػ ي نىطَءى العىكاِـّ ٍْ هىٍيػً  الس ػوـيو كعا ػ ي نػَفى الػدُّكدي يى ًً اٍبػًتوًء عيُّػكبى نى ػ  مػفًاال 

تىػػػ ي  ًى  ً ٍسػػػًمً و كعف  راًئحى ُـّ  الا ًتاىػػػ ػػػ بيٍعػػػًد نػػػذاو هػػػذا نيهُّػػػ ي ال يىًهيػػػؽي ًبٍََّاًبيػػػًَء فىػػػإف  اى ال  نػػػفنَاىػػػٍت تيشى
ـٍ ًبمياىتِّرو  و ًلتىقيك امً يىٍبتىًهيًه ـٍ هىن الا ًَس.هي ًي نى ـٍ الحي    ـى ًبًه

                                                           
ًديًث ًفي البيًَْرم.ُِِٗ ًَم ي التٍِّرًمًذمو ًنتَبي الًتتىًفو راـ  ِٕٖ  . كبىٍعضي الحى
اًَؽو بَبي مَ ييت قىن  ِٖٖ ًحيحي البيًَْرمو ًنتَبي الرِّ ًً المًَؿو راـ  مفالى  .ًّْٓٔفٍتاى

 . ََُٕ ًَم ي التٍِّرًمًذمو ًنتَبي الً هًَدو بَبي مَ  َءى ًفي الرِّهًَف كالس بىًؽو راـ  ِٖٗ

 ُعب اُد الد ن يا

َرةِ  اُص  ُمِحب و الش ي   الُمَتَزلُِّفوفَ  الُقص 



 

 
ُٕٖ 

و ًلػيى  - ًً ٍنذيكبى ًديًثو فىيىٍأتيكفى ًمفى الغىراًئًب ًفي اَّسًَايًد كالميتيكًف المى ظيف  الميًحبُّكفى ًلهشٍُّهرىًة بىٍيفى طيو ًب الحى
ـٍ ًمفى الًعٍهـً مَ لىٍيسى ناالا َسي عف   و كذًلؾى نادىهي ـٍ ٍيًرًه  .(ٍعرىؼٍ ًَْلٍؼ تي )بًَب  مفدى غى

 

 الت ٍرًغيبي كالت ٍرًهيبي  .ْ

ٍيػػػًرو  ْى ـٍ تىٍقاًلػػػيرى الا ػػػًَس ًفػػػي بىٍعػػػًض عٍنمػػػًَؿ ال ػػػهي ايػػػكنىهي فىقىػػػٍد رىعل بىٍعضي ـٍ ًفػػػي بىٍعػػػًض المىعَاًلػػػيو عٍك كي
و كذًلػؾى ظىا ػَ  ذِّري ًمفى الش رِّ ٍيًر كتيحى ْى هىن ال عيكا عحًَديثى تىحيثُّ نى ـٍ مػافىكىضى ٍهًهًهػـٍ  –هي ػًدميكفى عا   - ًل ى ٍْ ـٍ يى هيػ

ػػدى ي ال يىٍنًتػػيو كعا ػػ ي ال بيػػد   ًً كىحى ٍسػػفى الاِّي ػػ ػػكا عف  حي ـٍ يىٍعهىمي و كلىػػ ًديػػدو ٍيػػًر  اإلٍسػػوـى ًبأيٍسػػهيكًب  ى ْى ػػًؿ ال  مػػفًلعىمى
يٍ  ٍسفي الاِّي ًً همَ فعٍمرى ًي. و: حي كًني   كالمىٍشري

ػػعى  مػػفك  ػػًديثي الط ًكيػػؿي ال ػػًذم كىضى ًً ذًلػػؾى الحى ًر عٍمًثهىػػ ـى ًفػػي فىٍضػػًؿ ًاػػراءىًة سيػػكى ػػٍريى  ي ايػػكحي ٍبػػفي عبًػػي مى
ػػَ سيػػًئؿى  مػػفالقيػػٍرًِف  ًرهػػَو كلىم  ًْ ًلهػػَ إلىػػن ِ ػػكا  نػػفعك  : رىعٍيػػتي الا ػػَسى اىػػٍد عٍنرىضي ػػًديًث اػػَؿى القيػػٍرًِف  نػػفالحى

ًن ً تىعَلىن  ًديثى ًحٍسبى ٍعتي هذا الحى فىكىضى
ًديَِٗ ػدىده ًمػفى الميتىسِّػًريف ًفػي و كًلأٍلسىًؼ فىقىٍد ذىنىرى هذا الحى ثى نى

. ـٍ  نيتيًبًه

ػػه ـى يىقيػػكؿي  سى هىٍيػػً  كى ػػه ن اي نى ػػ)كنػػَفى بىٍعػػضي النػػذ اًبيفى إذا ًايػػؿى لىػػ ي إف  الا بًػػي  الى هىػػي   فٍ مى نىػػذىبى نى
ٍقعىػػدى ي  ػػدنا فىٍهيىتىبىػػك ٍع مى هٍ  وُِٗ (الا ػػَرً  مػػفميتىعىمِّ َن ًفػػي  ى هىٍيػػً و اىٍحػػفي فىإا ػػ ي ييً يػػبي ميتىمًَديػػ ًهػػً : اىٍحػػفي ال اىٍنػػًذبي نى

ػػًديًث كًهػػيى  ًو ًفػػي الحى ػػًحيحى ٍيػػًر الى ـٍ ًبًزيػػَدىةو غى ػػهي كهػػذا ًمػػفى  (ًلييًضػػؿ  الا ػػَسى )اىٍنػػًذبي لىػػ يو بىػػٍؿ كاٍسػػتىدىؿ  بىٍعضي
ٍهًؿ الميرىن ًب  ال ى

ِِٗ. 

                                                           
ػًديثى الط ًكيػؿى ال ػًذم يىػٍذنيريهَ  َِٗ ًرو كلًنػف  هػذا الحى ًه ميتىعىدِّدىةه ًفي فىضًَئًؿ بىٍعًض السُّػكى ًحيحى دي عحًَديثي الى نيه هػَ سيػكرىةن تيك ى

ًديثه   مىٍكضيكعه. سيكرىةن حى
ًحيحي البيًَْرمو ًنتَبي اَّدىًبو راـ  ُِٗ  .ُٕٗٔالى

ِِٗ : ٍهؿي ثىوثي دىرىنَتو  ال ى

و فىو ييٍتًتي اىٍتسى ي بىٍؿ يىٍسأؿي عاىهُّهَ  ـي عا  ي  ًَهؿه ران: ال ًَهؿي ال ًذم يىٍعهى رى ـي الا َسي  ضى عا  ي  ًَهؿه فىػو يىٍسػتىٍتتيكاى يو  العيهىمَءىو كيىٍعهى
طيكرىةى  ْي ٍهًهً . مفكهذا ال    ى

و عٍم يىظيفُّ اىٍتسى ي  ـي الا َسي عا  ي  ًَهؿه فىػو يىٍسػتىٍتتيكاى يو  كعٍكسىطيهَ: ال ًَهؿي ال ًذم يىٍ هىؿي عا  ي  ًَهؿه نًَلمَن فىييٍتًتي اىٍتسى يو كيىٍعهى
هىن اىٍتًسً . تي ي نى طيكرى ْي  كهذا تىٍقتىاًلري 

طىريهَ: ال ًَهؿي ال ًذم يىٍ هىؿي عا  ي  ًَهؿه فىييتٍ  ٍْ و عٍم يىظياُّ ي الا ػَسي  ًتي اىٍتسى يو كيىٍ هىؿي الا َسي كع نًَلمػَن فىيىٍسػتىٍتتيكاى يو  عا  ي  ًَهؿه
ٍيًرً . هىن غى هىن اىٍتًسً  كنى ًطيره نى ْى و كهيكى  ٍهؿه ميرىن به  كهذا  ى



 

 
ُٕٗ 

 

ُضوعِ   عالماُت الَحِديِث الَمو 

ػػػكعي ًبًعػػػد   ػػػًديثي المىٍكضي ػػػييٍعػػػرىؼي الحى ػػػهَ ييٍمًنػػػفي ال ى ػػػكًرو بىٍعضي ػػػهَ ييػػػًة عيمي ٍضػػػً و كبىٍعضي حي ٍزـي ًفيػػػً  ًبَلكى  فيػػػ  رى  
كىاًةو فهػػػي فػػػي الحقيقػػػً نومػػػَت الحػػػديث  ػػػًد الػػػرُّ طىػػػًأ عحى ْى ًى  ػػػ ػػػًعيتَن اىًتي ى ٍضػػػ يو كييٍمًنػػػفي عٍف يىنيػػػكفى ضى الكى

ِـّ هًذً  العىومًَت:  مفالمردكدو ك   عهى

 
و ك اٍنًتراؼي الر اًكمو فَالٍنتً  .ُ ًً ٍبػًد النىػًريـً ٍبػًف عبًػي العىٍك ػًَء  مػفراؼي سىػيِّدي اًَّدل ػ ًً ذًلػؾى اٍنتًػراؼي نى عٍمًثهىػ

ـى الس ًَبًؽ. ٍريى ـي ًبقىٍتًهً و كنٍَنًتراًؼ ايكًح ٍبًف عًبي مى ٍن دىرى الحي  لىم َ نيًشؼى عٍمري يو كالى

 

قًَئًؽ كهذا عٍاسَـه عهىمُّهَ: .ِ ًي الحى  ميَْلىتى

 

  عالمات
 المردود

 االعتراؼ

ليس لو 
 مصدر

 الرِّك ةُ  القرائف

مخالفة 
 الحقائؽ

 مخالفة الحقائؽ

 الشرعية العقمية العممية التاريخية
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ًي ال - ًيو ميَْلىتىػػػ ًى ال تًػػػي تىقيػػػكـي ًفيهػػػَ الس ػػػَنى و كذًلػػػؾى نََّحًَديػػػًث ال تًػػػي تىػػػٍذنيري الس ػػػاى ًً قػػػًَئؽي الش ػػػٍرًني  حى
ػػدي ًبَلعىػػذاًب الش ػػًديًد  ػػًغيًرو عٍك تىتىكىن  ػػًؿ الال  هىػػن العىمى ـى نى كنََّحًَديػػًث ال تًػػي تيٍعًطػػي اٍَّ ػػرى العىًظػػي

ًديثً  ًغيًرو نىحى هىن الذ ٍاًب الال  ـى يىٍكمَن  فٍ مى  :نى نَفى لى ي نىأٍ ًر عٍلًؼ حَجٍّ  –ي عم  يىٍكـو عايى  –الَ
. و كنَفى لى ي ثىكىابي عيُّكبى  كعٍلًؼ ميٍعتىًمرو

ـي الس ػػًَم ً  ػػًديًثو فىقىػٍد يىنيػػكفي فىٍهػ ٍنػـً بًػرىدِّ الحى ـي الت سىػرًُّع بًػػإٍطوًؽ الحي ػػدى  كلًنػٍف يىٍابىًغػي هاػػَ الت اىبُّػ ي كنى
ًديًث غى  ًديًث ًلٍهحى ي اٍلًميػزىافى ..)ٍيرى دىًايؽوو كذًلؾى نىحى ٍمػدي ًله ػً  تىٍمػألى ػًَف كىاٍلحى يمى  وِّٗ .(الطُّهيكري شىٍطري اإٍلً

ًي الا ًَس. ًديًث كلىٍيسى نَم  هىمَءي الحى ٍعاىن ذًلؾى ني ا مَ يىٍعًرؼي مى  كا 

ًي  و كليسى ًً العقهي   الحقَئؽً  ًي َْلتى مي  - ًي ْطً كيي  اليبي يي  و فَلرعمي اآلراءً  مَْلت ًي  لو كعمَ الحقيقػ  العقهيػ
 .العقوءً  نهيهَ نؿي  مَ اتتؽى  :فهي

ٍعاىن قكفى َبً اَ الس  همَؤي نا  ني  رى ب  كهك مَ نى  ًً ًفي المى ٍعاَهَ وبَلرِّن  ٍعاىن كاًضػ :كمى  حى عٍف يىنيكفى المى
ْى  ػػًديث  مػػفو عٍك ميتىاًَاضػػَنو ك أً طىػػال ًً ذًلػػؾى حى ػػكا بًػػَلعىًقيًؽ )عٍمًثهىػػ ت مي ْى تى

ِْٗ ) ػػًديثي  فىإا ػػ ي يىٍاًتػػي التىٍقػػرى كحى
ؿي ) ًديًث فىهيكى دىًليؿي اًلٍدًا ً ناإذا نىطىسى الر  ي  .(دى الحى

ػًديث  - ًًو كال اىقيػكؿي الا ظىًري ػًَتو كذًلػؾى نىحى قػًَئًؽ الًعٍهًمي ػ ًي الحى ػر ةي ال تًػي ًفػي الس ػمًَء )ميَْلىتىػ  مػفالمى ى
ًؽ اٍَّفعىن ال ًتي تىٍحتى العىرٍ  ًديث  (شً نىرى هىن اىٍرًف ثىػٍكرو )عٍك حى كمػَ شػَنىؿى ذًلػؾى  (اٍَّرضي تىًقؼي نى

 ًمفى الس َْفًَت.

-  ًً ػػػػ ي بىٍعػػػػضي يىهيػػػػكد ًبإٍسػػػػقًَط الً ٍزيىػػػػ رى ى ٍْ و نَلًنتػػػػًَب ال ػػػػًذم ع ًً ي ػػػػ ًْ ًري قػػػػًَئًؽ التَ  ًي الحى و نػػػػاميَْلىتىػػػ ـٍ هي
ًطيًب البىٍغداًدمِّ فىقَؿى  ْى هىن ال ًزيري نى ـى بىٍعػًد فىعىرىضى ي الكى ًى كاىٍد عٍسػهى و ًفيً  شىهَدىةي ميعًَكيى ك ره : هذا ميزى

ٍيبىرى ًبسىاىتىٍيف. ْى و كشىهَدىةي سىٍعًد ٍبًف ميعَذو كاٍستيٍشًهدى اىٍبؿى  ٍيبىرى ْى  فىٍتًح 

ـى  ػػًديًث  كًمٍثػػؿي ذًلػػؾى عٍف ييٍعهىػػ ًلػػدى بىٍعػػدى  مػػفعف  الػػر اًكم ال ػػًذم يىػػد ًني سىػػمَعى الحى صو اىػػٍد كي ٍْ فػػًَة ذًلػػؾى  شىػػ كى
ًص. ٍْ  الش 

 

                                                           
كًءو راـ  ِّٗ و ًنتَبي الط هَرىًةو بَبي فىٍضًؿ الكيضي ًحيحي ميٍسًهـو ًديًث ًفي الِِّالى ػًحيًح ماو كاٍاظيٍر شىٍرحي الحى هػًَج شىػٍرحي الى

ًَج ًلهٌاكًكمِّ  .ميٍسًهـو بًف الحى   ًً كًح اٍَّربىًعيفى الاكًكي   و كشيري

ِْٗ . ًً َرىًة النىًرٍيمى  اىٍكعه ًمف الًح ى
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ًي  .ّ ػحي العىػرىًبو ٍعاىنو عم َ ًفي الهىٍتًظ فىألً في الهىٍتًظ عٍك المى  ِٓٗالرِّن  ه ـى عٍفالى سى هىٍيً  كى ه ن اي نى ف  الا ًبي  الى
ػػػ ًهو عٍكضى طػػػَءه ليغىًكي ػػػ ٍْ ػػػًديًث ع ػػػأٍف يىنيػػػكفى ًفػػػي الحى ًنينػػػَنو نى ٍعؼه ًفػػػي فىػػػو ييٍمًنػػػفي عٍف يىنيػػػكفى عيٍسػػػهيكبي ي رى

ٍيػري نػًَلـو ًبَلمىعػًَاي كىا ي غى ًعيتَن إذا نَفى لى ي عاٍلػؿه كرى ًديثى يىنيكفي ضى هىن اَّاىؿِّ فىإف  الحى و الت ٍرًنيًبو كنى
ًي في المعان فقد تقدمت  .كعمَ الرِّن 

 

 

كى  .ْ ػػًديثي ال ػػًذم رى ػػًذًب الػػر اًكمو كًمثػػَؿي ذًلػػؾى الحى هىػػن نى ٍبًغًضػػيفى ًلإٍلمػػَـ القىػػراًئفي ال تًػػي تىػػديؿُّ نى ػػدي المي ا ي عحى
ػػاىًدً  مىٍرفيكنػػَن  كىل ًبسى ػػؿه ييقػػَؿي لىػػ ي )الش ػػًَفًعيِّ كاىػػٍد سػػَءى ي اٍاًتشػػَري مىٍذهىبًػػً و فىقىػػٍد رى تًػػي رى ي يىنيػػكفي ًفػػي عيم 

م دي ٍبفي إٍدًريسى  هىن عيم ًتي  –الش ًَفًعيُّ  –ميحى رُّ نى  . (إٍبًهيسى  مفهيكى عضى

ٍم و نىًبيرو  كًمف القىراًئفً  كًر  ى ًديثي ًفي عٍمرو هٍَـّ كًبحيضي ٍيري ال يىٍاقيهي ي إال  كاًحدهو ك عٍف يىنيكفى الحى فىهذا غى
هىٍيػً   مفنَدىةنو ك  ميٍمًنفو  ػه ن اي نى ًو ًبٍَسػًمً  بىٍعػدى الا بًػيِّ الى ًهيتىػ ْى ًي ًبتىٍعيًػيًف  ػرِّحى ًً ذًلؾى اَّحًَديػثي الميالى عٍمًثهى

و نىحى  ه ـى سى ًديثي  (بىٍعًدم مفعبيك بىٍنرو يىًهي عيم ًتي )ًديًث كى اًليِّي)كحى ًهي  كى  .(نى
 

ػػًديثى ًفػػي عمِّ مىاٍلػػدىرو  .ٓ ػػًديًثو فى  مػػفعٍف ال اىً ػػدى الحى ؟  مػػفمىالػػًَدًر الحى ػػًديثي عٍيػػفى  َءىاػػَ إذىٍف هػػذا الحى
؟ كًف ًبديكًف سىاىدو هىاَ بىٍعدى نيؿِّ هًذً  القيري  كنىٍيؼى كىالى

.كهذا هيكى ال   دًِّثيف: ال عاٍلؿى لى يو عٍك عحًَديثي بًَب نىذا نيهُّهَ نىًذبه  ًذم يىقيكؿي ًفيً  ًنبَري الميحى

ًً  مػػػػفك  ٍسػػػػتىٍقبىًهي  : عحًَديػػػػثي الت ػػػػكىاًريًة المي ـٍ ًً ذًلػػػػؾى اىػػػػٍكليهي ػػػػٍدًح  ِٔٗ عٍمًثهىػػػػ ًهو كعحًَديػػػػثي مى نيهُّهػػػػَ ًبًَطهىػػػػ
ًه. ًً نيهُّهَ بًَطهى كبى  العيزي

ػدى ي كلًنٍف يىٍابىًغي ع ب مَ كى ى ـٍ عً ٍد ي. فىري : لى ـٍ فىيىقيكؿي ٍيريهي ت ًَظو عم َ غى د ل ًلهذا إال  ًنبَري الحي ٍف ال يىتىالى
ٍيري ي.  غى

 
 

                                                           
ِٗٓ . ٍعؼي : الض  ًي ًهيى  الرِّن 

ـٍ عً ػٍد يى  ِٔٗ ًً نىػذا عٍك شىػٍهًر نىػذا يىنيػكفي نىػذاو كلىػ ػدىثى نىػذاو عٍك ًفػي سىػاى ًي نىػذا حى ًديثو ًفيً : إذا  َءىٍت سىػاى اٍلػهيحي عٍم نيؿُّ حى
دً ما ٍيرىةى هَ إال  حى ػٍعؼه  مفيثه كاًحده كهيكى اٍسًتعَذىةي عًبي هيرى ػًديًث ضى ٍبيًَفو كًفي الحى مَرىًة الالِّ رىٍعًس الس ٍبًعيفى كًايؿى السِّتِّيف كا 

. هىن رىٍعًس السِّتِّيفى ًً نى وفى ًْ ٍيثي بيكًي ى ًليىًزيدى ًبَل ا مَ تىقىك ل ًبميكىافىقىًتً  ًلٍهكاًاً و حى  كا 



 

 
ُِٖ 

ـُ  ـُ ُحك   ِتوِ ِرَوايَ الحديِث الموضوِع وُحك 

ػػػ ػػػدىـً  ى هىػػػن نى ذًلػػػؾى نى ِى ػػػكًعو كعٍ مىعيػػػكا ؾى ػػػًديًث المىٍكضي هىػػػن رىدِّ الحى ػػػدِّثيكفى نى ػػػ ى الميحى ػػػًديًث عٍ مى ًً الحى كىاًز ًركىايىػػػ
كعهو كذًلؾى ًلهت ٍحًذيًر  كًع إال  مى ى بىيًَف عا  ي مىٍكضي ػًديًث ماالمىٍكضي هىن ذًلػؾى ًبحى ػ) يو كاىٍد اٍستىدىلُّكا نى ػد ثى  فٍ مى حى

دي اٍلنىًَذًبيفى نا ًديثو ييرىل عىا  ي نىًذبه فىهيكى عىحى  .ِٕٗ (ي ًبحى

ٍيرى   ًديثى كغى كنَن كهيكى بىٍؿ إف  هذا الحى ًديثَن مىٍكضي كعه ييعىدُّ عى  ؿي هى  ٍ يى  ي يىديؿُّ عف  ال ًذم يىٍذنيري حى ا  ي مىٍكضي
ـي  فٍ مى إٍثـه ديكفى إٍثـً  ًِثمَنو كلًنا  ي  : مفو ك يىٍعهى ًً ذًلؾى  عًدل 

َ لىٍيسى لىؾى ًبً  ًنٍهـه..  ِٖٗكال تىٍقؼي  ﴿اىٍكلي ي تىعَلىن  -  .ِٗٗ﴾مى

. (يىرىل)يىٍعهىـي العيهىمَءي عا  ي مىٍكضيكعهو كهذا غىٍيري  عمٍ  (ييرىل)عف  اىٍكلى ي  -  عٍم يىٍعهىـي هيكى

ًديًث  - ػؽ  )ًلحى ؿه نىػرىؼى اٍلحى ًً فىرى ي ا  ًً كىاٍثاىًَف ًفي الا ًَر فىأىم َ ال ًذم ًفي اٍل ى ا  ًه كىاًحده ًفي اٍل ى ثى َةي ثىوى اٍلقيضى
ؽ  فى ى  ؿه نىرىؼى اٍلحى ن ًبً  كىرى ي ٍنـً فىهيػكى ًفػي الا ػًَر فىقىضى ٍهػؿو َرى ًفي اٍلحي هىػن  ى ػن ًلها ػًَس نى ػؿه اىضى كىرى ي

 .ََّ (فىهيكى ًفي الا َرً 

. هىٍيً  عٍف يىتىعىه ـى مَ يىٍحتَ ي يو كعٍف يىتىعىه ـى اىٍبؿى عٍف يىتىنىه ـى  فَل ًَهؿي ال نيٍذرى لى يو كنى
 

ُضوعِ   َمصاِدُر الَحِديِث الَمو 

ػدِّ  ًً اٍنتىاىن الميحى ػ و كذًلػؾى ًلتىٍحػًذيًر اَّيم  ًً ػكنى ٍمػً  اَّحًَديػًث المىٍكضي ػا تَتي ماثيكفى ًب ى هىػَو كاىػٍد تىعىػد دىٍت الميالى
كًعو ك  ًديًث المىٍكضي  عهىمِّهَ: مفًفي الحى

ٍبًد الر حٍ  .ُ و ًلٍهحًَفًظ عًبي التىرىًج نى كنَتي ًى  مفً المىٍكضي ف ن سىاى و الميتىكى ٍكًزمِّ ؿي هػو ك ٍٕٗٓبًف ال ى  فٍ مى هيكى عك 
ػػًديًثو فىًتػػي  هىػػن الحى ٍضػػً  نى ٍنػػـً ًبَلكى و لًنػػف  العيهىمػػَءى اٍاتىقىػػديك ي ًبتىسىػػرًُّنً  ًفػػي الحي ػػا ؼى ًفػػي هػػذا الًعٍهػػـً الى

ًه. ًحيحى ًه كالى سىاى و بىٍؿ كًفيً  عحًَديثي حى ًعيؼي و كلًنٍف ًفيً  الض  كعي كهذا هيكى الغًَلبي  ًنتًَبً  المىٍكضي

 

                                                           
ًحيحي ميٍسهً  ِٕٗ ًي.الى و الميقىدِّمى  ـو

 مف معَايهَ ال تىقيٍؿو كال تىت ًبٍ . ِٖٗ

 .ّٔسكرة اإلسراءو مف اآليً  ِٗٗ

ًطليو راـ  ََّ ٍْ دىو ًنتَبي اَّاضيًو بَبه ًفي القًَضي يي  .ّّٕٓسياىفي عًبي داكي



 

 
ُّٖ 

ًى ال ًلػػػلي المى  .ِ ػػػاى ف ن سى تىػػػكى و المي ػػػوًؿ الػػػدِّيًف السُّػػػييكًطيِّ ًي ًلٍهحػػػًَفًظ  ى ػػػكنى ًي ًفػػػي اَّحًَديػػػًث المىٍكضي اٍلػػػايكنى
هىٍيً .ُُٗ ٍكًزمِّ كزادى نى  هػو اىق حى ًفيً  ًنتَبى اٍبًف ال ى

 

ّ.  ًً ًً المىٍرفيكنى و الٍبًف ًنراؽو  نفتىٍاًزي ي الش ًريعى ًً كنى ًً المىٍكضي ًى  اَّحًَديًث الش ًايعى ف ن سىػاى و الميتىػكى الًناىًَايِّ
ػػػٍكداءى ًبأٍسػػػمًَء ّٔٗ ًن سى ػػػ ػػػ ى ًفيػػػً  اًَئمى و ككىضى ػػػٍكًزمِّ كالسُّػػػييكًطيُّ ػػػَ نىتىبىػػػ ي اٍبػػػفي ال ى هػػػػو كاىػػػٍد اٍسػػػتىتَدى ًمم 

هىن  ـٍ نى ًَنيفو كاىٍد زادى نىدىديهي و كهيػكى عفٍ  ََُٔالكىض  ي ػزى ًبهػَ هػذا الًنتػَبي ػؿي اٍسـو كًهػيى فَئًػدىةه تىمى ضى
.  ًنتَبو ًفي هذا الًعٍهـً

ًَلحَتي مٍ كالحى  ُـّ الال  ًتً  تىًت دي ً الذم ًبًاٍعمى



 

 
ُْٖ 

 الَمصاِدُر والَمراِجعُ 
 أو اًل: الُقر آُف الَكِريـُ 

 ثاِنيًا: َمصاِدُر الس ن ةِ 

و تىٍحًقيػؽي د. شىػرىؼ القيضػَةو ط  ٍبػًروإٍثبَتي نىذاًب القى  .ُ ٍراػَفو نىم ػَفو التي  ـو داري ُِٗٗو ًّلٍهبىٍيهىًقػيِّ
 .اَّيٍرديف

و بترايـ عحمد شَنر. .ِ   ًَم ي التٍِّرًمًذمِّ

دىو بترايـ محيي الديف. .ّ  سياىفي عًبي داكي

ًىو بترايـ نهمي كزمرلي. .ْ  سياىفي اٍبًف مَ ى

و كبهَمش  فتح البَرمو بترايـ محمد فؤاد نبد البَايو دار المعرفًو  .ٓ ًحيحي البيًَْرمِّ هػو ُّٕٗالى
 بيركت لباَف.

حً  .ٔ و بتحقيؽ محمد فؤاد نبد البَايو نيسن الحهبيو الطبعً اَّكلػنو سػاً الى ـو ُٓٓٗيحي ميٍسًهـو
 القَهرةو مالر.

و بترايـ عبي غدة. .ٕ  الميٍ تىبىن ًلها سًَئيِّ

 ميٍساىدي عٍحمىدىو بترايـ إحيَء التراث. .ٖ
 

 ثاِلثًا: ُكُتُب ُعُموـِ الَحِديثِ 

هيكـً  .ُ ًتالًَر ني ٍْ ًثيثي شىٍرحي ا ػد شػًَنرو ط  البًَنثي الحى ػًديًثو ًلهشىػيًة عىٍحمى م ػد نهػي ّالحى ًي ميحى و مىٍطبىعىػ
 البيحو القًَهرىةيو ًماٍلر.

 تىٍدًرٍيبي الر اًكم لهسُّيكًطيو داري الس عَدىًةو ًماٍلر. .ِ

ًي المىعًَرًؼو الرِّيَضو سىاىً  .ّ ٍنتىبى ًديًث لهدٍِّنتكر مىٍحمكد الط حَفو مى  ـ.ُٔٗٗتىٍيًسيري مياٍلطىهىًح الحى

و طدً  .ْ ًي ّراسػػَته فػػي الحػػديًث الا بىػػكمِّ كتػػًَريًة تىٍدًكياًػػً و لهػػدينتكر محمػػد مالػػطتن اَّىٍنظىًمػػيِّ و شػػرن
ًً السُّعيكًديًو الرِّيَضو السُّعكديً. ًبي  ًً العىرى  الطِّبَنى



 

 
ُٖٓ 

ػوًحو تىٍحقيػؽي د. اػكر الػدِّيًف ًنتٍػ .ٓ ًديًث الٍبًف الال  هيكـي الحى ًيو دى ني ًلثىػ ًي الثَ  اري الًتٍنػًرو ًدمىٍشػؽو رو الط ٍبعىػ
 ـ.ُْٖٗسيكريَو 

ريفو المى  .ٔ ْى سىيف ِك و تىٍحًقيؽ معظـ حي ًديًث ًلٍهحًَنـً هيكـً الحى ًي ني ٍعًرفى و بىٍيركتو لي مى  ٍباَف.ٍنتىبي التِّ َرمُّ

ًديًث لهدٍِّنتكر اٍ مى  .ٕ هيكـً الحى  يَ.و داري الًتٍنًرو ًدمىٍشؽو سيكر ُرو ط اكر الدِّيًف ًنتٍ هىجي الا ٍقًد ًفي ني

ػرو تىٍحقيػؽي د. اػكر الػدِّيًف ًنتٍػ .ٖ ًً الًتنىػًر نوهمػَ البػًف حى ى بىػ ٍْ ًي الا ظىًر ًفػي تىٍكًضػيًح اي ًي ايٍزهى رو مىٍطبىعىػ
بىًَحو ًدمىٍشؽو   هػ.ُُّْالال 

 

َرى  راِبعًا: َمصاِدُر وَمراِجُع ُأخ 

و د. شىػػرى  .ُ ػػًديًث الا بىػػًكمِّ تيػػكًف الحى كايػػًَت ًفػػي مي ػػَة ك د. عمػػيف القيضػػَةو داري عٍسػػبَبي تىعىػػدًُّد الرِّ ؼ القيضى
 التيٍراَفو نىم َفو اَّيٍرديف.

بػيو  .ِ ٍشػقيو داري الًنتػًَب العىرى ٍمػزىةى الدِّمى ػًديًث الش ػًريًؼ البػف حى كًد الحى البىيَفي كالت ٍعًريؼي ًفي عٍسبًَب كيري
 ـو بىٍيركتو ليٍباَف.ُُٖٗ

و د. شىرىؼ القيض .ّ ًديثي الا بىًكمُّ الش ًريؼي ٍنتىبىً الر ازمو نىم َفو اَّيٍرديف.الحى  َةو مى

و تحقيػؽ د. اػكر الػدِّيًف ًنتٍػ .ْ ًطيػًب البىٍغػداًدمِّ ْى ًديًث ًلٍه ًي ًفي طىهىًب الحى و الرٍِّحهى ًً رو داري النيتيػًب الًعٍهًمي ػ
 ـو بىٍيركتو ًلٍباَف.ُٕٓٗو ُط 

هىبيو  .ٓ و مياٍلطىتن البَبي الحى  القًَهرىةيو ًماٍلر. ـوَُٕٗزادي المىعًَد الٍبًف القىيِّـً

ًي كىٍهبىًو ط  .ٔ ٍنتىبى مىد نيمىرو مى ت ًَظ ًلهس ييكًطيو تىٍحقيؽي نهي ميحى  ـ.ُّٕٗو ُطىبىقَتي الحي

و بىٍيركتو ليٍباَف. .ٕ ًً ٍعًرفى رو داري المى ًحيًح البيًَْرم البف حى ى  فىٍتحي البًَرم شىٍرحي الى

ًايًفو د. شىرىؼ القيض .ٖ كحي ًفي ال ى تىن تيٍاتىةي الرُّ  َةو دىاري التيٍراَفو نىم َف اَّيٍرديف.مى

و بىٍيركتو ليٍباَف. .ٗ ًً ٍعًرفى رو داري المى ًي فىٍتًح البًَرم نوهمَ البف حى ى  هىٍدمي الس ًَرم ميقىدِّمى

 

 

 

 



 

 
ُٖٔ 

 خاِمسًا: األب حاثُ 

ػػًديًثو د. شىػػرىؼ القي  .ُ ػػًديًث الا بىػػًكمِّ كالًعٍهػػـً الحى ػػًرمِّ بىػػٍيفى الحى ًي ًدراسػػَتو ثيبيػػكتي الش ػػٍهًر القىمى ه ػػ ضػػَةو مى ى
 ـ.ُٗٗٗو  ِو العدد ِٔم هد 

تىًهػػ .ِ ٍْ ـي مي ًي ًنٍهػػ ًي اَّيٍرديًايىػػ ًي ًدراسػػَتو ال ًَمعىػػ ه ػػ ػػكلي ي كاىكىاًنػػدي يو د. شىػػرىؼ القيضػػَةو مى ى ػػًديًث عيالي و ًؼ الحى
ََُِ. 

ه ػػػ .ّ ػػػرىؼ القيضػػػَةو مى ى ػػػٍرًط البيْػػػًَرم ًفػػػي الط بىقػػػًَتو د. عىمػػػيف القيضػػػَة ك د. شى ًي ًدراسػػػَت و ًايػػػَسي شى
هىد   ـ .  ُْٗٗو  ٓو نىدىد  ُِال َمعً اَّردايً و مي ى

ميػد اػكفيو  .ْ ػرىلو د. شىػرىؼ القيضػَة ك حى ٍْ بًَحًث المياٍلػطىهىًح اَّي ًي ماالميٍدرىجي كنىواىتي ي ًبمى هىػ شػكرو مى ى
ًي اليىٍرمكًؾ   ـ .ََِّعىٍبحًَث اليىٍرمكًؾو  ًَمعى

ٍمسه ال يىٍعهىمي  .ٓ ْى تًَتحي الغىٍيًب  ًي و مى ًي اَّيٍرديًاي ػ ًي ًدراسَت و ال ًَمعىػ ه  هَ إال  ايو د. شىرىؼ القيضَةو مى ى
هىد   ـ.ُٖٖٗو سىاىً  ّو نىدىد ُٓمي ى

 

  



 

 
ُٖٕ 

ُضوعاتِ  َرُس الَمو   َفي 
 

ًي   ََِ         الميقىدِّمى
 

َدُة اأُلوَلى: الُمَقدِّماتُ   004      الَوح 
 005     يؼِ َمكاَنُة الَحِديِث الن َبِويِّ الش رِ  .2

ًديثً  ًي الحى  ََٓ      ًبَلقيٍرًِف النىًريـً  نىواى
 ََٔ    ًً ًبَلقيٍرًِف النىًريـً السُّا   نفهىٍؿ ييٍمًنفي االٍسًتٍغاَءي 

 007      ِعناَيُة اأُلم ِة اإلس الِمي ِة ِبالَحِديثِ 
ديثً   ََٖ      الًحٍرصي نهن سىمًَع الحى

ديثً  ـى ي  كسه  نه الهن اي عيٍسهيكبي الابيِّ   ََٖ   في عىدىاًء الحى
 ََٗ         الميذىانىرىةي 
ًي فً   ََٗ       يثً دً ي طىهىًب الحى الرٍِّحهى

ًديًث كتى  ًي الحى  ََٗ      ٍدًكياي ي كتىاٍلًايتي ي ًنتَبى
ـي بً  َ  َُُ    الس اىدً  يًثو كالسُّؤىاؿي نفدً الحى  عهكـً االٍهًتمى

دً  كًح ًلنيتيًب الحى ٍض ي الشُّري  َُُ      يثً كى
ٍض ي التىهًَرسً   َُُ        كى

 021       الت ع ِريفاتُ  .1
ًديثي   َُِ        الابكمُّ  الحى

بىًر كاَّثىًر؟ ْى ًً كال ًديثي نف السُّا  تىًهؼي الحى ٍْ  َُّ    هىٍؿ يى
 َُْ         الس اىدي 

ٍتفي   َُٓ         المى
ًديثً  هيكـي الحى  َُٓ        ني

هيكـً الحى   َُٓ       ًديثً هىدىؼي ني



 

 
ُٖٖ 

 َُٔ       حنـ دراسً نهـك الحديث
 027      تاِريُخ ُعُموـِ الَحِديثِ  .3

طىأً  ْى ايكًع في ال  َُٕ       اٍحًتمَؿي الكي

 ََِ        اٍحًتمَؿي النىًذبً 
 ََِ       نتَبً نهـك الحديث

 ََِ      استقوؿ نتب نهـك الحديث

هيك هتأليؼ في العىاٍلري الذ هىًبيُّ لً  ًديثً ني  َُِ     ـً الحى

 َُِ        نىاٍلري الرُّنيكدً 

ٍحكىةً   َُِ        نىاٍلري الال 

 

َدُة الث اِنَيُة: ُعُموـُ ِرَواَيِة الَحِديثِ   013     الَوح 
ًديثً   َِْ       ِدابي طًَلًب الحى

دِّثً   َِٖ        ِدابي الميحى
مُّ  ًديًث كعداؤي تىحى  َِٗ       ؿي الحى

مًُّؿ الحى   َِٗ        ًديثً تىحى
ك  ًديثً شيري مًُّؿ الحى  َِٗ       طي تىحى
ًديثً طيري  مًُّؿ الحى  ََّ       ؽي تىحى

 ََّ         الس مَعي 
 ََّ         العىٍرضي 
ًي  لى  َُّ         المياَكى
 َِّ         اإل َزىةي 

ًي  اًلي  ًي كالكى  َِّ       المينَتىبى
 َّّ         اإلٍنوـي 
  َّّ         الًك َدىةي 



 

 
ُٖٗ 

مُّؿً   َّْ      اٍَّلتَظي الميعىبِّرىةي نف طيريًؽ الت حى
 َّْ       اَّداءً  علتَظً  اْتالَري 

ًديثً   َّٓ        عداءي الحى
ًي  كطي العىدالى  َّٓ        شيري

ًدي ًئًب ًمفى النىًذًب ًفي الحى ًي التَ   َّٕ    ًث الابكمًركىايى
ٍبتىًدعً رً  ًي المي  َّٕ        كىايى

ٍبطً شيري   َّٖ        كطي الض 
 ٍْ  َّٗ        وطي تً اال
ٍعاىنالرِّ  ًي ًبَلمى  ََْ        كىايى

ًديثً  ًتالَري الحى ٍْ  َُْ        ا
 

َواةِ  َدُة الث اِلَثُة: ُعُموـُ الر   041      الَوح 
 043       الَجر ُح والت ع ِديؿُ أوال: 

كًني  تىٍعًرٍيتي ي ك   َّْ       ًي تي مىٍشري
كطي   َّْ       ال ًَرًح كالميعىدِّؿً  شيري

ٍرحً   َْْ        ِدابي ال ى
ٍرحً   َْٓ        تىٍتًسيري ال ى
 َْٔ      ٍرًح مى ى الت ٍعًديؿً تىعَريضي ال ى 
ـى يىٍثبيتي  ٍرحي كالت ٍعًديؿي ًب  َْٕ       ال ى

َواِة مف َحي ُث الَجر ُح والت ع ِديؿُ  ـُ الر   048    ثانيا: أق سا
ٍرًح كالت ٍعًديًؿ عٍلتَظي ا  َْٖ       ل ى

ـي حٍ عى   َْٗ      ديؿً عٍ كالت   حً رٍ ال ى  تَظً لٍ عى  نَ
 ََٓ       ًه َْال   وحَته طً االٍ 

كىاًة  ـي الرُّ ٍعًرفىتيهي  مفعٍاسَ ٍيثي مى ًي اًلتىًتًهـٍ حى ٍعًرفى  ََٓ    ـٍ كمى



 

 
َُٗ 

ـي  ٍبهى  ََٓ         المي
 َُٓ          الميٍهمىؿي 

 َُٓ        مىٍ هيكؿي العىٍيفً 
 َُٓ        الحَؿً  مىٍ هيكؿي 

ٍعهيكـي الحَؿً   َُٓ        مى
كاًة النيتيًب السِّت ًً  ُـّ المىراً ً  ًفي ري  َُٓ      عهى

كًحيفى  ـي المىراً ً  في المىٍ ري  َِٓ      عهى
َواةِ   053       ثالثا: َطَبقاُت الر 

ًي  حَبى  َْٓ        الال 
ًي؟ ٍحبى ـى تىٍثبيتي الالُّ  َٓٓ       ًب
 ًً حَبى  َٔٓ        طىبىقَتي الال 

 َٔٓ        ًً حَبى الال   ًي الى دى نى 
 ًً حَبى  َٖٓ       المىالًَدري ًفي الال 

ًبعيكف  َٖٓ         التَ 
ٍضرىميكف ْى  َٗٓ        المي
ًبًعيف  َٗٓ        عٍتبَعي التَ 

ـ  رابعا:  ـ  وأن ساُبُي ـ  وأل قاُبُي واِة وُكناُى ماُء الر   062    أس 
ًو   َُٔ      مىف لى ي عٍنثىري مف اٍسـو عٍك نيٍايى
ـى  ٍيًر ِبًَئًه ٍاسيكبيكفى إلىن غى  َُٔ      المى

وًؼ ظًَهًرهَ ًْ هىن   َُٔ       اٍَّلقَبي ال ًتي نى
وًؼ ظًَهًرهَ ًْ هىن   َِٔ      الاِّسىبي ال ًتي نى

 َِٔ        اٍَّسمَءي الميٍترىدىةي 
 َِٔ        الميت ًتؽي كالميٍتتىًرؽي 



 

 
ُُٗ 

تىًهؼي  ٍْ  َِٔ       الميٍؤتىًهؼي كالمي
 َِٔ         الميتىشًَب ي 

ٍقهيكبي   َِٔ        الميٍشتىًب ي المى
كاتي  ْى كىةي كاَّى ٍْ  َِٔ        اإًل

ًي اَّىارافً   َّٔ        ًركايى
 َّٔ         الميدىب جي 

ًي اَّىنًَبًر نف اَّالًَغرً   َّٔ      ًركايى
 َْٔ        ؽي الس ًَبؽي كالوحً 

ًً عٍلقَبي ا كاًة الًعٍهًمي   َْٔ       لرُّ
 

َدُة الر ابِ   065      َعُة: ُعُموـُ الس َندِ الَوح 
 066      ي ُث اتِّصاُؿ الس َندِ مف حَ  .2

 َٔٔ         الميت اًلؿي 

 َٕٔ         الميٍساىدي 
ا في عاالمي   َٕٔ        عىفي كالميؤى

ٍهسىؿي   َٖٔ        الميسى
 َٗٔ        عًَلي كالا ًَزؿي ال

 َُٕ         الميٍرسىؿي 
حًَبيِّ   َْٕ        ميٍرسىؿي الال 

ـُ اتِّصاِؿ السندِ ِمف حي .1  075      ُث عد
 َٕٓ         الميعىه ؽي 
ٍاقىًط ي   َٖٕ         المي
ؿي   ََٖ         الميٍعضى
 ََٖ         الميدىل سي 



 

 
ُِٗ 

 َُٖ        اَدً سٍ اإلً  يسي لً دٍ تى 
 َٖٔ        كخً يي الشُّ  سي يٍ لً دٍ تى 

ًتيُّ  ْى  َٕٖ        الميٍرسىؿي ال
َواةِ  .3  089      مف َحي ُث َعَدُد الر 

 َٖٗ       تَبىعىَتي كالش كاًهدي المي 
ًديثي الميتىكىاًتري ال  َُٗ        حى

ًديثي اآلحَدي   َْٗ        الحى
 َْٗ         المىٍشهيكري 
 َٓٗ         العىًزيزي 
 َٔٗ         الغىًريبي 

 َٗٗ      آلحَدي ًفي العىًقيدىًة؟هىٍؿ ييٍقبىؿي ا
 

َدُة الخا  202     ِمَسُة: ُعُموـُ الَمت فِ الَوح 
ـُ الَحِديِث مف  201     َحي ُث الَمن ُسوُب إليو أق سا
ًديثي القيٍدًسيُّ   َُِ        الحى

 َُْ       اٍنًتراضَته كعٍ ًكبىتيهَ
ًديثي المىٍرفيكعي   َُٓ        الحى
ٍكايكؼي  ًديثي المى  َُٓ       الحى

؟ ٍكايكؼي دىًليؿه شىٍرًني   َُٔ      هىٍؿ المى
ًديثي المىٍقطيكعي   َُٖ        الحى

ًديًث القيٍدًسيِّ كالمىٍرفي  ـي الحى ٍن ٍكايكًؼ كالمىٍقطيكعً حي  َُٗ    كًع كالمى
 220       َتَعمَِّقُة ِبالَمت فِ الُعُموـُ المُ 

ًديثً   َُُ        غىًريبي الحى
ًديثً عسٍ  كًد الحى  ُُُ       بَبي كيري



 

 
ُّٗ 

ْي ي اًَسةي  ٍاسيك ًديًث كمى  ُُِ       الحى
؟  ُُِ       نىٍيؼى ييٍعرىؼي الا ٍسةي

ًديثً  تىًهؼي الحى ٍْ  ُُْ        مي
يىتي ي   ُُٓ         عهىمِّ
 ُُٓ         اىٍشأتي ي 
 ُُٔ         عٍسبَبي ي 

؟ ًتوؼي ٍْ ؿُّ اال  ُُٔ       نىٍيؼى ييحى
ًديثً  ـي الحى  ُُٖ        ميٍحنى

 ُُٗ       دي ًركىايًَت المٍتفً تىعىدُّ 
ًديثً  تًهًؼ الحى ٍْ  ُُٗ      التىٍرؽي بىٍياى ي كبىٍيفى مي

ٍتفً   ُُٗ      عٍسبَبي تىعىدًُّد ًركايًَت المى
 

َواياتِ  ِتالُؼ الرِّ َدُة الس اِدَسُة: اخ   211     الَوح 
 ًً  ُِْ        ًزيَدىةي الثِّقى

ًً ًفي الس اىدً   ُِْ       ًزيَدىةي الثِّقى
ٍتفً  ًً ًفي المى  ُِٓ       ًزيَدىةي الثِّقى

 ُِٕ      يدً المىًزيدي ًفي ميت اًلًؿ اَّسَاً 
 ُِٕ         الميٍدرىجي 
 ُِٗ      ًً قى الثِّ  ةً يَدى كزً  جً رى دٍ المي  فى يٍ بى التىٍرؽي 

 ُِّ        لش َذُّ كالمىٍحتيكظي ا
كؼي لميٍانى ا  ُّْ       ري كالمىٍعري

 ُّٓ        الميٍضطىًربي 
ٍقهيكبي   ُّٔ         المى

ح ؼي   ُّٖ        الميالى



 

 
ُْٗ 

 َُْ         الميعىؿُّ 
 

ـُ الَحِديِث مف َحي ُث قوُتو  َدُة الس اِبَعُة: أق سا  241 )الَقبوُؿ والر ُد(الَوح 
ِحيحُ  .2  245       الَحِديُث الص 

ًديًث ال تىٍعًريؼي  ًحيحً الحى  ُْٓ       ال 

ـي  ًحيحً  عٍاسَ ًديًث الال   ُْٔ       الحى
ًتو ٍْ ًديثسىبىبي اال  ُْٔ     ًؼ ًفي تىاٍلًحيًح حى

ـي  ٍن ًحيحً  حي ًديًث الال   ُْٕ       الحى
حُّ اَّسًَايدً   ُْٕ        عالى

ًحيحً مىالَدً  ًديًث الال   ُْٖ      ري الحى
؟ هىٍؿ نيؿُّ مَ ًفي ًحيحه ٍيًف الى ًحيحى  ُُٓ     الال 

؟عمُّ  حُّ ٍيًف عالى ًحيحى  ُْٓ       الال 
ًحيحي فً  ٍيفً الال  ًحيحى ٍيًر الال   ُٓٓ      ي غى
 ُٔٓ        الميٍستىٍدرىنَتي 
رى َتي  ٍْ  ُٕٓ        الميٍستى

سى  ًحيًح ًبحى  ُٖٓ      ًدًر ً ًب مىالَمىراًتبي الال 
 259       الَحِديُث الَحَسفُ  .1
سىفً تىٍعرً  ًديًث الحى  ُٗٓ       يؼي الحى

سىفً عٍاس ًديًث الحى ـي الحى َ       ُُٔ 
نٍ  سىفً حي ًديًث الحى  ُِٔ       ـي الحى

حُّ عٍك عحٍ  ًديثو ًفي البَبً عالى  ُِٔ      سىفي حى
ـي نهن الس اىدً  ٍن  ُّٔ       الحي

ًحيحه كمَ  سىفه الى  ُّٔ      شَنىؿى ذًلؾى حى
ًً الس   ـي بىٍيفى اًلح  ٍتًف؟الت وزي ًً المى  ُٓٔ     اىًد كاًلح 



 

 
ُٗٓ 

رى  ٍْ سىفً ااٍلًطوحَته عي ًحيًح كالحى  ُٓٔ     ل ًلهال 
سىفً مىالَدً  ًديًث الحى  ُٔٔ       ري الحى

 ِّْ ـي الميتىأ ٍن ًديثً حي هىن الحى  ُٗٔ      ًريفى نى
ِعيؼُ  .3  270       الَحِديُث الض 

ًعيؼً  ًديًث الض   َُٕ       تىٍعًريؼي الحى

ـي  ًعيؼً  عٍاسَ ًديًث الض   ُٕٔ       الحى
كؾي  ٍتري  ُُٕ        الحديثي المى

ـي  ٍن ًعيؼً  حي ًديًث الض   ُُٕ       الحى
ـي ًركىايى  ٍن ًعيؼً حي ًديًث الض   ُّٕ      ًً الحى
ًعيؼً مىالَدً  ًديًث الض   ُْٕ      ري الحى

ُضوعُ  .4  275       الَحِديُث الَمو 
كعً  ًديًث المىٍكضي  ُٕٓ       تىٍعًريؼي الحى

هيكدي العيهىمًَء ًفي ميحَ بى  ي كعً رى ًديًث المىٍكضي  ُٕٓ    ًً الحى
ًديثً  عٍسبَبي  ٍضً  ًفي الحى  ُٕٔ      الكى

كعً  نىومَتي  ًديًث المىٍكضي  ُٕٗ      الحى
ـي  ٍن ًديثً حي كًع كحنـ ركايت  الحى  ُِٖ     المىٍكضي

دً  كعً مىالًَدري الحى  ُِٖ      يًث المىٍكضي
 

 284       الَمصاِدُر والَمراِجعُ 
ضُ  َرُس الَمو   287       وعاتِ َفي 

ٍمًد اً   اٍاتىهىن ًبحى


