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عصرحتىالمصطلحفيالتصيفبدايةعلىيشتمل
"الدريب"

أنفساشرورمنبالتهولعودونستغفره،ونستعيةنحمده@دئهالحمدإن

وم@
له،مصلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سئئات

له،هاديفلايضللومن

ورسوله.عدهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

د@،ند@ورأشمإلانمو@رلاتفاف-حقأدثهاتقوأامنواآلديى.يهأيها"
1دعمراآلأ 02).

نهعارثرزحهانهارحملقر@د:تفسشخلقكلىأذرتكمآتقوأآلاسئأيها"

@هريئا@علنكخكاراللهإنئمرالآزطلهءتإردىاذألنهرأتفوأولسآةكنيرالارط

ا،.الساء1

أغنلكر@لغمرلكخلصيخسديدا@فولاولولؤأألنهأنفوأتدينءاموأائأنجا"

(71الأحرا@07-1عطما@،لوزافارلقذ@سولهوأللهيطعوسذدودكتملكتم

بعد،أما

وضمح@،@ليهدفيالهديوأحس@الله،كتابالحديثأصدقفإد

صلالةلدعهوكللدعة،محدئةوكلمحدنالها،لأمورا

ثم
بعد:أما

ألواعوأهمالطاعات،وأحلالقر@ألصلمنبالعلمالاشتغال@إد"

إدراكهليوشقرالأوقات،لماثسفيهألمقتماوأؤلىالصادات،وآكدالحير

إلىالمسارعودالا،سمامءإلىولادرالركيات،الألماسأصحابفيهوالتمكن

دكرتهماعلىتطاهر@وقدالمكرمات،م@خحقولهالتحلىإلىوسالقالخيرات،

صخمل
وأقاوللالمشهورات،الصحيحهوالأحاديثالكريمات،لآياتا

الجلياتالواصحاتمىلكو@هاهالدكبرهاصرورةولااليرات،@السلص



لنواوياتقري@شرحفيالرأويىتلىرلب

معرفةأعنيالنبويات،الأحاديثصردةتحقيقالعلومأنوأعأهئمومن

ومعضلها،ومنقطعهاومرسلها،متصلهاوضعيفها،وحسنهاصحيحهامتودها،

معروفهافرادها،واوآحادهامتواترهاوعزيزها،وغريبهاومشهورها،ومقلولها

ومنسوخها،سخهاوناومدرجها،وموضوعهاومعللها،ومتكرهاذها،وشا

ذلكوكيرومختلفها،ومبيهاومجملهاوعامها،وخاصها
انواعهامن

وصفاتهمرجالهاحالمعرفةأعنيالأسانيد،علمومعرفةالمعروفات،

ذلكوغيرووفياتهم،ومواليدهموأنسابهمأسمائهموضبطالمعتبرة،
من

ومعرفةلمتابعات،والاعتباراوطرقوالمدلسين،لتدلي@اومعرفةلصفات،ا

قفوالولإزسال،واوالوصلوالمتون،لأسانيدافيالرواةاختلافحكم

والتابعين،الصحابةومعرفةالثقات،ورياداتلانقطاع،واوالقطعوالرفع،

والمؤمنات،المؤمنينسائروعن@بعدهمومنأتباعهم،وأتباعوأتباعهم

علىمئنبشرعناأنذكرتهماودليلالمشهورأت.علومهام@ذكرتهماوغير

الفقهيات؟الأحكامأكثرمدارالسننوعلىالمرويات،والسننالعزيزالكتاب

قدوالمخكمات،السحنفيوبيانهامجملات،الفروعياتالآياتأكثرفإن

عالفايكونأنوالممتيالقاضيمنالمجتهدشزطمنأنعلىالعلماءاتفق

العلومآجلمنبالحديثالالشغالأدذكرناهبمافتبينالحكميات.بالأحاديث
وهوكذلكيكونلاوكيفالقربات،واكدالخيرألوأعوأ@ضلالراجحات،

معمشتمل
الكريماللهمنعليهالمخلوقات،أفصلحالبيادعلىذكرناهما

بالحديثالعلماءاشتغالأكثركانولقدوالتبريكات،والسلامالصلواتأفصل

كادلقدحتىالخاليات،الأعصارفي
الطالبشمنالحديثمجلسفييجتمع

اثارهممناثارإلايبقفلمالهمموضعفتذلكشماقصمتكاثرأت،ألوف
فيجاءوقدالبليات،منوغيرهاالمصيبةهذهعلىالمستعانواللهقليلات،

فينبغيمشهورات،معروفاتكثيرةأحاديثالمماتات،السننإحياءفضل
الاعتناء

أيضاولكونهالدلالات،منذكرنالماعليهوالتحريضالحديثلعلم
ت،والمسلطوالمسلمينوللأئمةبمنح@ورسولهوكتابهتعالىدثهالنصيحةمن

كماالدينهووذلك
علمهوسلامهأدلهصلواتالبرثات،سيدعنصح

وعلى



تمهيديمث@

القاثل:أحسنولقدالطاهرات،وارواجهوذريةوصحجهآله
"

أدواتجمعم@

البارراتفواتدهلكثرةوذلكالخافيات،كنورهواستحرجقلبهاستمارالحديث

جوامعأعطيوصالحلقأدصحكلام@إنهبذلكجديروهو"،والكامنات

"متضاعفاتصلواتوسلمعليهاللهصلىالكلمات،

ولاإليه،مهيدخلالذيالبا@هوبلالحديث؟أدواتأهممنوإن

عنايةعطمتولداالحديث،مصطلحعلمعليه؟سارإذاإلايصلاحديكاد

منلهكميحصى@لاالأوقات،جميعفيدهالعلماء
صالمصنفات،

يعر@صفأولمطولات،إلىمختصرات
ناصرهومدكوزاشياديهكتبأنه

محمداللهعدأبوالعلمالقبوعالإمامالسنة
المطلحيالثالعيإدرصبر

2)ت: 0 @يودلكتعالىاللهرحمه(@4
يعمديكىلمولكمه@،الرسالة1كتاله

تلاهالدييكودأنويخملاستيفائه،إلىأصلاقصدولااستقصائه،إلى
@ي

اللهعبدبكرألوالإمامدلك
(@)ت.912المحاريشيحالخميديالزليرلن

عهلقلالحعداديالح@لإنتعالى،اللهرحمه

@ي
"الكماية"

(2)

لحوفي

طريقةعلىالحديثعلوممنمساثلكلاقا@يواحدلإلسادمواضععشرة

الححاحسمحلمالإمامدلكبعدجاءثمالوقت،ذلكفيالمصسفيى

2)تالنيسابوري 6 "فصصتعالى،اللهرحمه(@1

الصحيح
"

وقدم
لمقدمةله

طائمةإلىفيهاتطرقنميسة
دداوألوالإمامتلاهثمالاصطلاح،علومص

بنسليمان
2)تالسجستاليالأشعث 7 رسال@ه@كت@تعالى،اللهرحمه(@5

عنيهايتحدثمكةأهلإلى
السحن"كتاله

"
علوممىلمسانلوتعرص

:@)ال@رمديعيسىمحمدسعيسىأبوالإمامجاءثمكذلك،الحديت

2 7 "ك@الهفصم@تعالى،اللهرحمه(@9

)العلللكتا@وختمه"،الحامع

الاستيعا@يقصدولمالحديث،علومفيصفماأجودمىوهوالصعير"

الطحاوقيمحمدأح@دسحعفرألوالإمامكتبدلكولعدكسالقيه،

س(1)
"علىلنرحهالوويالإماممفدمة

مسلمصحيح
فى

0-24)"الكماية"الطر:(2) 61-1 81-441-4 81-2 33 73-3 74-039)

المحلميالحلامةتحقيئ



-@ضلأ
رت@

لنواوياتقريبشرحفيالراوفىص

3)ت: 2 فيرسالتهتعالىاللهرحمه(@1
بينالتسوية"

وهيوأحبرنا"حدثنا

فيمودعةبكاملها
"

آبوالإمامكت@ثممفردة،وطبعتالآثار"مشكلشرح

محمدحاتم
3)ت.الئستيحباربر 5 "،المحروحينو""الثقات"كتابيه(@4

الحديث.علومبعضفيللكلامفيهماتعرضنافعتينبمقدمتينلهماوقدم

ابنوحتىالئافعيلدنم@المصطلح@ليالكتاباتهدهأنويلاحظ

الحافظلهايتعرضلمولذاالشمولية،ولاالاستقلاللصفةتتسملمحان،

@الفن،هذافيللمصنفاتتأريخهمعرضفيحجرابن
كتاببأولبدأنما

ديمستقل
اللهرحمهفقالأدواعه،لجميعشاملأيكنلمرلىالشان،هذا

مطلعفيتعالى
النظر":نزهة"

القديمفيللأثمةكثرتقدالحديث،أهلاصطلاح@يالتصالي@@إن"
فيالرامهزمزيمح@دأبوالقاصيذلك:فيصنفصأولفمنوالحدي@،

الشالورقي،اللهعبدأبووالحاكميسخوعب،لملكنه"،الماصلالمحذث"كتابه:
مستخرجاكابهعلىفعملالأضهالينعيمأبووتلاهيرتب.ولميهذب،لملكنه

فصت@البغدادئبكرأبوالحطيببعدهمجاءثمللمتعف.أشياءوأبقى
@ي

"،الكماية"سفاه.كتائاالروايةقوانش
"ةسماهكتائاآدالهاوفي

لادا@الجامع

مفرداكتابافهصنفوقدإلاالحديثفونمى@نوقل"،والسامعأليخ
فكان"

بنبكرألوالحافطقالكما
"نقطة:

لعدالمحذثينأنعلمأنصفصكل

."كتبهعلى4عياالحطيب
فاخذالحطيب،عنتأخرمنبعضجاءلم

من
هذأ

"سماهلطيفاكتائاعياضالقاعيفحمعبنصيب،العلم

حمصوأبو."الإلماع

لاما"سماهاجزغالميانجي
يسع

ذلكوأمثال"جفلهالمحذث
ص

إلىففمها،ليتيسرواختصرتعلمها،ليتودروئسطتاشتهرتال@يالتصاليف
عثصانعمروأبوالديرتقيالفقيهالحافظجاءأن

الرحمنعبدبنالصلاحب@

الأشرفية-بالمدرسةالحديثتدريسوليلمادمثقلزيلالشفررؤري

صا-لةعلىفالكتابهنا،الجالحيكتا@إدراحهثيتعالىاللهرحمهالحاطيص@لم(1)

لادالهفيصعي@ححمه،
اسمهدعكسمؤلفهسماهولرحوع،منيعيولايسمن

برعمرأليالمعر@لحادطالتمهيد"مقدمة"مكالهالحادطذكرولولأصا@
أعلمواللهوأولى،أ@علكادالر،عد



لعدشاوأملاهفونة،فهذ@المهور،
لرتيئةيخفللمفلهداشيء؟

دحمعالممرقة،الحطيبدحصاليفواعتىالمتسالس@،الوصععلى
شحات

فيتفرقماكتابه@ي@احتمعفوائدها،نخبكيرهامنإليهاوضممقاصدها،

لهلاظمكميخصىفلابسيره،وسارواعليه،الناسعك@فلهذاغيره؟

ومعارصيىومقتصبر،عيهومستدركوفختصبر،
ومنتصر"له

أصححتىالصلاح،اسبكتابالعنايةكثرت@قدوبر"الحافظوصدق
العنايةص@و@وتنوعتطويلأ،وقتاالعلماءوشغلالأم،بمنزلةالفنكتبمن

للطلةواخصارهتسهيلهلهالعنايةمطاهرمنوكادالحا@ظ،بثنهماعلىبه

أبوالدينمحييالإمامهولاحتصارهقامأعرفهم@واولاستحضاره،ليسهل

6)تالدمشقيالنوويسرتبنيحيىزكريا 7 6
0

كتالهتعالى@يأدتهرحمه(@

"الحلائقحيرسننمعرفةإلىالحقالقطلا@إرشاد"

هذافاحصررحعثم

وهوالمذير"الث@رلس@معردةفيواليسيرالتقريب"كتالهفيالمختصر

فيالسيوطيشرحهالذيالأصل
"

الحا@طكدلكوشرحه"،الراويتدريب

رحمهمالسخاوي-الحافظشرحهوكذلكدلك،قبلالعراقي
جميغا-الله

أشهرواحذأصيحدالسيوطيالديرجلالللحافظ"التدريب"وكتا@

صنفتالتيالكتب
لينذيوغاوأكثرهاالحديث،علومدي

إلاذلكوماالطلة،

الفن،هدابمسائلالإحاطةفيهممنمهوقصدلفظه،وعذوبةعارته،لحس@

لالتصي@يعتنيالتيالمسائللأطرا@وجمعهباستقصاثهمعرو@والسيوطي

وكت@التصنيف،ديالتصر@حسنررقوأالدينأولئكمنواحدوهوفيها،

ماعلىالناس،بي@القوللمصنماتهم
أحيانا،التحريرقلةفيهاصيقع

لاوالعلوم،شتىديالمصخفيىمىالمكثرونممهايسلملاالنيوالأوهام

سميرط(34-29)الظر،نزهة1(1)

ثتحسالاريعدالنبحودرالمةشحف@قطع(2)
ليالإيمادمكةشرتهالسلمي،الله

ثروحهداوللإرشادمحلدير،فياص(408)سنةالم@ورهالمدية
العلامةثرحسها"

"لألصارياالقاسمألىونرحالجوحري،الرمادوشرحالمقدسي،شرب@ألياس

لروكلماد@يوراد0(،1/7)الطون!كت@ى@قاله
"

تارلح
6/2)العري!لاد@ا 0 3

-2 الدرماسىأحمدلحمرسشرخا(04

طغ(3)
@تكانرةالحطيةونحهط@عات،عدة



عيظ@يئي
لنواوياتقري@شرحفيالراوفىريبت@

الحلال،ذيلعيرمحالالكمالفإنذكرنا،مصالهميقعبماهؤلاءيعاب

@ساد.ال!لوارممنوالسميادوالخطأ

معايئةتعذأنئنلاالمرءكمىكفهايسجاياهترضىاثديداومق

كيرفيالحديثيةالدراسةمقرراتديودحولهالكتاب،هذاأهميةومع

تخرحولماللائقة،العنايةأحدلهيعشفلمالشهيرة؟الجامعاتم@
لسخةله

يصح
لحمعيعحنوالمشتمرهاعتواالذيرالفصلاءوعامةمحققة،تسمىأد

كلاكتفىنما@مها،كنيرإلىالوصولوسهولةتوفرهامعالخطيةنسخه

أوالنسحهذهقيمةعنالمظرلغضإليه،لسخمنالقدرساقهواحد@ا

وقعدالمحققود،اختطهاالتيالجادهصحروحوهذاالعمل،هداكمايتها@ي

يريدونعماقاصرةأعمالهمفجاءتالأولود،لها

ومن
فقدها

تليقالتيالخدمةالكتا@هذاحدمةعلىالعزممنيصح

محيأعينبهيقرأنتعالىاللهوأسألله،
منفيهلذلتوقدودارسيها،ال@ة

سيراهالذيالنحوعلىلفظه،وتدقيقضطهفيالولمعليم،بهأدثهماالحهد

تعالى.أدلهشاءإنمطالعه،

قدمتوقد
لمطالعهمميدةمباحثعدةهداعملييديبي@

وهي:

لإماموا"،التدريب"صاحبالسيوطيلإمامباالتعريفالأول:المبحث
."لتقريبا"صاحبلوويا

"بالكتا@التعريفالثاني.المبحث
منهجوبيان"،الراويتدريب

@صنفه

الأخرى.الث@روخوسنديةوالمقارنةفيه،

الطبعاتأهمعلىوالتلجقالنشرة،هذهفيعملاالئالث:المبحث

السابقة.

أنبإتمامهمنالذيتعالىأدتهوأسأل
لكلإلهبه،ينفعوأنبقبولهيمر

وباطئا.ظاهراواخزا،أولادثهوالحمدالوكيل،ونعمحسبيوهوكفيلجميل

السرساويمحمدبىمارن
فيآدمولدسيدعلىومصلياحامذا



ز"السيوطيلالحامحمدلتعريص

ا@ولالمبخث

أولا:

@ءؤ@السيوطتيبالحاكص@التعريص

(1)

محمدلكرسأبيالكمالسالرحم@عبدالدينجلالالفضلأبوهو
لن

الئالعي.الأشئوطيالخضيريسابق

ولسبته
وكألهالغداد،الرقيالحالبفيكالتمحلةإلى"،الخضيري"

اليوميسمولهاالتيالمحلة
وتعر@حيثة،أليالإماممشهدبجوار"الحضيرية"

@يدكرهكمامنها،كادأجدادهأحدولعلخصير،بسوق
"

المحاضرةا.حن

بتنلجثليو@"لها.قالو"،أشئوط"فإلى"ال@ئوطي"نسبتهوأما

وهيمصر،صعيدنواحيصالنيل،غرليمدينةيومئذوكانتأولها-

قدأحدادهأحدوكانكبيرة،محافظةاليوم
عليهاوآوقفمدرسةلهابى

فيهاوللسيوطيإليها.الجلالفنس@الحلال،أبوالكمالؤلدوبهاأوقائا،

تسمىرسالة
تسمىومفامةأسيوط(،أخارفيالمضبوط"

المقامة"

."لأسيوطيةا

الالعيةمى@قهاءوألوهووجاهة،ورثاسةعلمأهلالسيوطىوأجداد

توفي
.(@855)شة

3نرركدااللهإ،لعمةالخدت1كتاسهفيمرسحةترحمةلفسهالشوطيألرد(1)
لثسه

لي
"

أحادوقدوعيره،الوعاة!،ليةر"والقامرة،،مصرأخار@يالمحاعرةحى

سالوها@عدالنيخ
ترحمةنلحبصبرتعالى-اللهرحمهاللطص-عد

ميودلكالسبرطي،
ثيعلبهاعتدتولدانثرت،مقدمة

منصرتاالنرحمة،هده

نجها.



ع@لأ
رت@

ويلنوااتقربشرحفيالراو@@

وثأته:مولده

لسةرح@مسخهلالأحدليلةالمغرببعدولد
وثمالماتةوأربعينتسع

وصلقدوكانأسهر،ويسعةسنوات،خمساسوهوأبوهومات@(،849)

في
التحريم.سورةإلىالقرآنحفظ

الحنفيالهمامأشالكمالوكاديتيغا،الحلالنشأ
فتحصا@"

كما@يعليه،الأوصياءأحدالشيخونيةبالمدرسةالفقهومدرسالقدير"
بعية"

ةلوعاا

وشيوخه:اساتهدر

فحمظالذكاء،وموهبةالثطنةمحايلصغرهفيالسيوطيعلىطهرت

والمنهاحالفقهي،والصهاجالعمدة،حفظ:ثمسنوات،ثمانالنوهوالقرآفى

وسمع@قرأ@(،864)لسةبالعلماشتغالهوأشدأمالك،ابنوألثيةالأصولي،

الفقةفأخدالمنوفى.أكنرفيالشيوحولازم
الجئقيني،الديرسراجشيخهعن

مات،ولارمه
(@868)سخةالمتوفىالديرعلمولدهدلازم

دسمع
منه

من

وأخدوالروصة.المنهاجوشرحالتبيهومنالمسهاحومنالصغيرالحاوي

زكريااباالمماويالشرفولازمالاز@ساحي،الدينسها@عن.العرأئض

شارحالرءو@عبدحدمحمد،بنيحيى
"

سنةالشرفوتوفيالصغير"،الجامع

العريةفيولازمالحيضاوي.تمسيرومنالسهجة.شرععليهفقرأ(@871)

ئمسنوات.أربع(@872)سنةالمتوفىالحنفيالشحنيالدينتقيوالحديث
محمدالدينمحييالثيخلارم

سنة،عشرةأرلعالحنميالروميسليمانبن

الحنفيالدينسيفعلىوحضروالمعالي،والعربيةوالأصولالتفسيرعنه@أحد
الكشافمندروسا

عنوأخدالعضد.وشرحالمفتاحوتلحيصوالتوضيح

أحمدالكنانيالعزوعن(@864)لسةالمتولىالمحليالحلال
إبرأهمبن

"كناهمحافيظهعليهعرضولماالحنحلي،

العقبيالرينوعنالفضلبابي
الثافعيالبقاعيعمرب@إبرأهيمالبرهانوعنص(852)سنةالمتوفى

والتوضيحوالتسهيلمالكابنوألفيةوالشمامسلمصحيحوقرأ.(@885)لسة
الثص@وعلىالشمسعلىالحنفية،أصولفيالخحازيومعنى



أ@ةالسيوطي+بالحافظالتعريص

نيلمرزلاا
0

@يتيلعرأاوألميةلرديمما،للجاللمصنفوشرحهايةلكاا
لمصطلح.ا

الساعبنالمحدعنوأخدوالحسا@.الفرائصالثارمساحيعلىوقرأ
الرومي.الدواليإلراهيملنمحمدعنالطبوأخذالميقات،لوفائياالعزيزوعبد

.(@866)سنةمستهلالعربيةبتدرسىواحير
و@ي

التدأالسنةتلك

مىوالسمملةالاستعاذةعلىالكلامفيتأليفذلك:وأولتأليفه،
علوم،عدة

يسمى
البلقييالدينعلمسيحهلهقرظه"الطالينرياص"

سنةمس@هلأ@تىوكان(@876)سنةالعلومعامةوتدرش@بالا@تاءواجير

الثممنيالدينتقيشيحهلهوقرظ(@872)سنةالحديثإملاءوعقد(@187)
مالكابنألفيةشرحفيألفهما

فيسرحهالذيالنحو،فيالحوامعوحمع

اطلاعه.سعةعلىيدلوهوالهوامع،همع

الخكرور،وللادوالمغر@والهندواليمنوالححازلثاماإلى:ورحل

ماءوشر@وحجالمصريةالمدنمنوالفيومودمياطالمحلة@ألى
زمرم

وليالبلقجني،الدينسراحالئيخرتةإلىالفقهفييصلأنمنهالأمور:

العسقلالي.ححرابنالحافظرتبةإلىالحدي@

أوعليهقرأأوأحازهمصالداوديتلميذهبهمبلغشيوخوللسيوطي

سمع
يسمىشيوحه،سأسماءكيرمعجموللسيوطيومائة.وخمسينأحدامه

سيلوجار@ليلحا@"
"

يسمىصغيرومعجم
مرولاتهفيومعجمالمتتى""

يسمى
فيدكرهمالدينشيوخهعددحلعوالصغير".الفهرلستفيالمسيرراد"

شيخا.خمسينمحجمه

وعلمه:تحصيله

@فنونصاحبالسيوطيكان
مافا

ديالححروررقالعلوم،م@كثيرفي

والفقه،والحديث،التفسير،المحاضرة:حسنفيذكرهكماعلوم،سبعة

العحمطريقةعلىلاوالبلعاء،العربطريقةعلىوالبديع،والمعانيوالنحو،

الفلسفة.وأهل

منعلىالرد"كتابه@يقولهومن
الاحتهادأدوحهلالأرض،إلىأحلد

فرضعصركلفي
أعلممعربهاإلىمرقهاصالأرصوحهعلىوليمى""



@بهصير
النواويتقريصشرحلمحيالرا،؟رلبت@

وقدتعالى".لئهولثاأوالقطبآوالخضريكونأدإلامنيوالعرليةلالحديث

لهيسلمولاالعربية،فيدلكلهيسلم
لمعنىإلاالحديثفي

للمتود،الحفظ

السخاوي.موتبعدذلكأنأو

ألهوذكر
@ي

سوىالعلومهذه
أحديصلهالملمرتةالمقه

أشياحه،م@

الفقهأصولعلموأماباعا.منهوأطولنطزامنهأوسعفشيخهالفقهوأما

علمودونهاالسابقة.السبعةالعلومفيدولهفيها@هووالتصريف،والجدل

ودونهشيح،فيهلهويىالقراءات،علمودونهاوالفرائصوالترسلىالإنثاء

كرهه،ثمشيشاالطلبلدءفيمنهقرأأنهفذكرالممطقعلمأماالطب.علم

عوضميوقدقالبتحريمه.الصلاحأشلإفتاءتقليذاوتركه
علمعنهالله

الاشتالتحريمفيالمشرقالقول"سماهمؤلفذلكفيولهالحديث،

ةيقولو@يهمنه.وابعدهعليهالعلومأعسرفكانالحسابعلموأما"لالمنطق

"
@

فيموهوئاوكانأحملهحبلاأحاولفكأنيلهتتعلقمسألةفيلطرتذأ
حديث.ألفمائتييحفظأنهذكروقدالحفط،

بقصجةمقرهاوكانالمحمودية،المدرسةبمكتبةالسيوطيانتفعوقد

جهةمنالخيميةأول@يالكرديبجامعالادالمعروفالجامعمكانرصوان

"المقريز@؟فالرويلة،لاب
فنكلمنالإسلامكتبالحزانةوبهده

وهذه"

الذيالاستادارعليبنمحمودإلىوتسبمصر،مدارسأحسنمنالمدرسة
الكتبإفى"الغمر:إنباءحجر@يابنالحافطعنهاوقال.(@797)لسةألثأها

وهيبالقاهرة،الآنالموحودةالكت@أنفسمنجذا-كثيرةوهيلها-الي

حماعةالنالبرهانجمعمن
منالأستادارمحمودفاشتراهاعمره،طولفي

لاأنوشرطووقفها،موتهبعدتركيه
مدرسته.منشيءمنهايخرج

أربعةمننحوبهاوكانحجر،ابنالحافظأمانةفيالخزانةهدهوكالت
تسمىرسالةفيهاوللسبوطىحجر@هرستا؟ابنلهاوعملمجلد،آلا@

بذل"

معهدمجلةفيالسيددؤادالأستاذنسرهامحمودلأحزانةفيالمجهود

العربية.المخطوطات

إعارةمنهايستحيرانالمناويوالثر@الملقينيالعلمكانماوكثيرا

ليهما.بمشحارجية



رساللةلسموطىالالحاكحدالتحريص

جم@ء

وحصللاحتهاداأدواتنفسه-رأيعلىعنده-كملتقدوالسيوطي

ذلكوذكرعلومه،
منعلىالردوليالمحاضرة،حس@فينمسهعن

أحلد

العمامة،طرروفيالأرض،إلى
أنشئتولو"قال:الحنمامسالكوفي

ومداركهاوالقياسية،النقليةوأدلتهالأقوالهامصنفامسألةكلفيآكتب

علىلقدرتفيها،هبالمذااختلافبينوالموأزنةوأجوبتها،ونقوصها،

ذلك،
بقوتيولابحوليلاتعالى،اللهفضلمن

".

يقبللاعابذا،قنوعا،متوأصغا،البديهة،ضرحاالكتابة،سريعوكان

فرذديار،وألفخصياالغوريالسلطانلهأهدىوقدوالحلوك،الأمراءحوائز

وقالبالمديةالنبويةالحجرةفيحادماوجعلهفأعتقهالخصىوأخذالال@،

أغالا@هاللهفإنقط،بهديةفتأتيناتعدلا"السلطان.لقاصد
."دلكمثلع@

الثادعي،لإماماأصولعلىالحوادثوخرجالوازل،ديالسيوطيأفتى

الهار،ديالثمسمسيرومؤلفاته@تاواهوسارتوأجادالفنونأكثرديوألف

فيدكروقدالأمصار،علماءمنالقسولورزق
المسماة"المرهريةالمقامة"

"

الصلحإلىبالخجح
@تاءلل!تصدىأنه"

لسة،عثرةيسع
التدري@ليولقي

التدري@وتركاعدرذلكوبعدلسة.أربعينالعمرمنبلغأدإلىوالإفتاء

تسمىرسالةوألفمؤلفاته،وتحريرللعبادةوتجردلإفتاء،وا
فيالتنفجص،"

لالواحدالاستنصار"مقامتهفيودكر."والتدرصالإفتاءتركمنالاعتذار

نالهحتىالفتويجراءمنكثيزاقاسىأنهالقهار"
بسب

أديصلحماذلك

عنسائلايجي@ولاأبدا،يفتيلاوانهله،عدزايكون
ذلكوذكرمسالة،

@ي
"

"الحوالكتنوير

جريرةوسكناللؤلؤية.المقامةوفيالموطأ،شرحفي

وطلبته.العلمأهلعلىكتبهووقفبالمنيل.اليومالمسماةالروضة

المتوسطة.الدرحةديشعرهوأكئرالعلوم،منلكثيرونظمشعرلهوكان

السيوطي:مؤلفات

بعض@يوكانفن،كلفيفالفووقته؟عمرهفيللسيوطياللهبارك

التفسيرفيالمنثورالدر"كتابهمنذلكيظهركماوخده،نسيجالمؤلفات

ومنبالمأثور"
جمعشرحالهوامعهمعومنأالنحوية،والنظائر"لأشباها"



-@
رت@

لمواوياتقربشرحفيالراو؟ص

الجوامع
"

ومنالنحوفي
"

الجوامعجمع
"او"

وماالحديثليالكبير"الجامع

صالمكثريىشأنفذلكتحرير.إلىيحتاحشيءصمؤلفاتهبعض@يوقع

الألف
وغيره.الجوزيبنالفرجأبيملمى

منكافىذلكولعلومختصزا،ملحصاأمرهأولفيالسيوطيكانوقد

آفقهأتساعفيالألساب
@

إلىآمرهانتهىثمالمسائلمنكيرفيمعانه

حي@مؤلماتهللغتوقدوالتحرير،والتحويدالتأليص@يالاستقلال
كتابهألص

"
مامؤلف،ثلاتمائةمننحؤأ"الصحاضرةحسن

ليوصغيرمجلدفيكبيرلين

صفحة!.وفيبلصمحات.وفيبلأوراق.وفيكرارسى

مولف.خمسمائةعلىزادتألهاالمالكيالداوديتلميذهذكروقد

"تأليفهبعدودلكمؤلف.ستمائةبلعتانهاإياساب@وذكر
حسن

رادمايخرهودكرالوقت.ذلكفيمؤلفاتهالسيوطيسردوقدالمحاضرة

ذلك.لعد
أصولعلمفيكانماهامنهايعنيناوالذيالفنود.كلفيوهي

لالاسناد.يتعلقوماوالمصطلحالرحالعلممنوأنواعهالحديث

@له
"ذلكفي

ألاصالةعين
فيصالصحابةدرو""الصحالةمعرفةفي

"بكتابهوألحقها"الصحالةمنمصردخل
فيمنال@رينريحو""المحاضرةحسن

مائةالصحابةمنعاش
وعسرين

كثفو"الموطأ"برحالالمبطأإسعافو""

"المذرجإلىالمدرجو""الغريبتقريبوا("التدليسأهلقلبعنالتلبيس

منحديثمنالمؤتسىتذكرةو"
فيوحزءونسى"حذث

"المدلسينأسماء"

"الصحالةمنزوجتهكنيةكنيتهوافقتمنو"
تهذيبعلىالرجالروائدو"

"التقريبعلىالزوالدفيالتهذيبو""الكمال
"الحفاظطبقاتو"

طبقاتذيلو"

للذهبيالحماط
"الألقابصالنقابكشفو""الرحالصطفيالرحالشدو""

فيالمنىو""الأنسابتحريرفياللبا@لبو""المتشالهبتخليصالابهتحفةو"
أنهالمرهر:فييذكرالك@ى"

حلاوةفيالفانيد"ولهوالأدلاء،الشعراءكنىفي
فيالجنةمفتاحو""المسلسلاتجيادو"الكبرى"المسلسلاتو"لأسانيد"ا

البحرو"الأثر"علمفيالعراقيآلفيةشرحفيالدررقطرو""بالسحةالاعتصام

بآدابالتعريف"وله:يتم.لمألفيتهعلىشرحالأثر"ألميةشرحرخر@يالذي
"الأليف

ذلكوغير"والسارقالمؤلفلي@الفارقو"
بهااشمعالتيالمؤلفاتم@



خ@السيوطي-بالحاف@دالتعريص

@-

العلماء.منبعدهمن
"التقريب"صاحبالنواوي،للإمامترجمهدلك:ومن

التؤي@@ئرحفيالدرب"هذا.كتابنافيشرحهالذي

فيه:والطعونمنافسته

فيدلكدكرالمطلق،الاحتهادالسيوطيادعى
منعلىالرد"كتاله:

أحلد

فرضعصركلديالاجتهادأدوجهلالأرضإلى
"

الكوك@شرحهاودي

الساطع
فيالعمامةوطررالمحاضرة-وحسنالجوامع-لجمعنظمه:على"

بينالتفرقة
المائةمجددأنهوادعىالحمفا-مسالكوفيوالقمامة-المقامة

الاسعة
واهلتاوالثرت"،المجددي@بأسماءالمهتدين،تحمة"مسطومته@ي

الأمراءيحالطولملأمصار،اسائرمنالمستفتونوكاتبهعصره،فيومؤلماته

منومادسوهأقرانهمنمعاصروهعليهفتألبالسلاطي@.ولا
اوطعوالعلماء،

ديه،ليسلماورموهعليه،ملواوتحاومؤلماته،وعلمه،هبه،ومواعه،طبافي:

كما
هي

"كتابهالبر@يعدابندكرهممارمان،كلفيالأقرافىعادة

ليارحامع

ممنالعلمية؟للممافسةالمعاصرين،العلماءكيراصوقعوكما"وفضلهالحلم

عباس.ابرقالكماوالأمرمنافسيه.وصاليوطي،صواروعأعلمهو

لعصهم،فييقبللاالمتمالسي@وقولرروبها،@يالتيوستغايزا@نأشدالعلماء

أجلومنالمحدنين،سوالتعديلالحرحعلماءعلبهوجرىالعلماء،قررهكما

معاألصذلك:
صروه

ومؤيدوهلسيوطياوألفلمؤلفات،ا
بيهموكنرلردود،ا

عصره@يوأصحبمائدة-العلمإلىأسدتتكونقدعلمية،مساللفيالجدل

لسحاايقودهمعسكرمحسكران،
اوجنوده:قوادهوسوي،

بن
دلرهالكركي.ا

الحسسأحمدسالغليفوابن@(،922)لسةالمتوفىالديننزبنالدين

لنوآحمدالجوجري،والسمسص(،926)سنةالمتوفىالجوجريتلميذالمكي

وعيرهم-الباني،الديروشمس@(،923)سنةالمتوفىالقسطلانيمحمد

الدينوأمينالديمي،الفخرةأنصارهوصالسيوطييقودهلآخراوالمعسكر

قالديراوقلنلي،لأقصراا
سم

وسراجلخسفي،ا
لعتاالدينا

دلوتباوكيرهم،دي،

زمابينهمالخصومةوأحذتالمثالب،وذكروالشاب،والنقائصالتهمالفريقاد

كثيرا.الوقتمنشعلتوف،ومقاماترسائلوأئفتبفليل،لي@

وبينوغيره؟السحاويلينالمسائلمنكثيريرنزاعليمهمووقع



ع@
@ت@

النواوىتمربشرحصالرأو؟ص

عىالدفاعفيالسيوطيألفهفماالسيوطي،
المتنازعالمسائلعلىوللردلفسه،

ويعبرالسحاوي-تاريخ@يالكاوي،لينهم.@حها
لدماغبالكاويالشوكانيعنه

عنالزكي،والجوابالسخاوي-
الردفيالمجمل،والقولالكركي-ابنقمامة

فيولهالكركي،النعنقيرالهنديوالصارمالملكي-والدورادالمهمل-على

بمنعالجهر،ولهالصديق-نصرة@يالوثيقالحبلالجوجريالشمسعلىالرد

اللؤلؤية،والمقامةالقشاش-علىالفتاشتسمى:ومقامةالهر،إلىالبرور

تسفبهعنلألبياءاوتنزيهالصلح-إلىوالجحالقهار-بالواحدوالاستنصار

لهردممادلكوغيروالقمامة،المقامةبينالتمرقةفيالعمامة،وطررالأغياء-

وغيرهم.والانيالجوجريوالشمسوالبقاعيالكركيوابنالسخاويعلى

مؤلفاته:فيردود،عليهاولهالسيوطيفيهانوزعالتيالمساثلومن

@يالدينوتجديدهلاجتهاد-أدعواه
أبويبنجاةوالقولالتاسعة-المائة

فيبالبناءالبروزوتحريمقره-@يمراتسبعالميتوسؤالالمصطفى-
ماعلىخلفمنوححثالأدهار-شطوط

الصلاةهوالظهروأنداسئا-مصى

فيوالملكالنبيرؤيهمكان@الموضوع-الحديثروىمنوتعريرالوسطي-
ختمفيعياصعبارةوصبطالسقظة-

المتما.
وتفضيللالقصر-بحصيصي

فيمابالأنبياءالمثلصربجوازوعدمالكتاب-بنصثابتأنهلكرأبيسيدنا

كثير.دلكأمثالومنالغحم،كرعيكريما:العربفييكورلا

أحمظوهومخها.كثيرفيمام@فنون،صاحبالسيوطيأنوالحق،

فيالطويلالباعولهالشرعية.الأحكامباستسباطوأبصرالسحاوي.صللمتون
لماليالمؤلفاتمنكثيرعلىوالاطلاعالمخون،وحمعلالماثوروالتفسيرالعربية
علماءعليهايطلع

أفادوأنهعصره.
وقدوالأليف.والأحزاءالافتاءفيبهوانتفع

منللمكثرينلازموذلكوالتاقص،التسامحبحضالحديثيةمؤلفاتهبعصفيوقع

مامثلالعلماء.
وبعضالحديث.فيمؤلفاتهفيالجوزيالنالمرجلأبيوقع

عنهذكرمامثلالأصول.نخصالصايةلعدممحرفة،إليناوصلتمؤلماته
من

تلميذهفيهتناقضمماالصعيرالجامععلىوالضعفالصحةعلامات

والمجتهدمنهاجتهاداكانذلكوبعضالنسخفيهوتعددتالعلماء.منوغيره



ش-:@السيوطيلالحاكصدالتعريص

بريءمنهاهومؤلفاتإليهنستوقدمأجور.المحطئ
منعليهدلت

حاده،

بابه.ليالنظيرمعدومهومامؤلفاتهوفيلترويجها،الناسلعضإليهوأضافها

لالرحاليتعلقومنالإلسادوعلومالحديتعلمديفهوالسخاوي،وأما

ولداواحد.@ىصا@عتبروأحد.فيهايشاركهلاإماموالتارلخوالعلل

فيومؤلفاتهالسيوطيعلىوعلومهالحديثفيقولهيرجع
دلك

مرجع

فيحجرالنشيخهوارثوهوالمحققين،
دلد.

وفاته:

سالأولىجمادىشهرعثرصتاسعالجمعةليلةلسحرالسيوطيتوفي

بالروضةالشرانيعليهوصلىطقاته.ذيلفيالثعرانيدكرهكما(@911)سنة

مركثيرخلقعليهصلى3الأباريفي.أحمدالثيخلجامعالجمعةصلاةعقب
ة

فيشديدلورمأيامسبعةمرضقدوكانالعتيقة.مصرفيالحديدبالجامعثاليه

يوئا.كروثمايةأشهروعثرةسنةوستينإحدىحياتهمنوأتمالأيسرذراعه

لا@خارحالعامةعندالمسمىقوصود-لحوشودفن

عائة!السيدةبوابة"الانالعامةيسميهماعندالقرافة
جحفربنتوهي

ولكنجور،رمنزمانهوكادالغوريالسلطانزمانبالقاهرةودلكالصادق

الغوري:السلطادوقاللركته.أحديتعرضلم
"

ال@خيقبللم
فيشيناما

."لتركتهنتعرضفلاحياته.

منليسواأسيوطديإليهفالمنسوبونيعقب،لمانهعلىوالمحققون:

لاشاتيمورحققهكماخدقهأوالمسجدنظارنسلمنإمابلذريته،

يعى(1)
المسحد@ادلدلكلليوطيعلاقةولابأسيوط،الكانن"حلالسيديمجد"

@قدرللأل@اممه،علىمسمىكاد
صربحبداخلهلي

اا
ليىا@نهر

ألهالعامة
صريح

أوالمسحد،فيهاليالنيالمدرسةشصصربحولعلهكدلك،وليىالسيرطي،

سذريةمنأحد
يحمىولاالعستعار،والدهلاما،

دىما
القررعلىالمماحدلاء

أمتهقيالنينحديركررلذاالنرعي،المحطررمى
مى

لاالاسأكرولكىذلك،

وراحعيعلمود،
"

مىالاجدتحدير
محمدالمحدتللحلامةمساحدهالقوراتخاد

لورالألالي-الدينناصر
صريحهالث@



رت@
ويلنوااتقري@شرحفيالرأو؟@

ثانيا:

رح@ال@ةالنؤويبالإمامالتغريص
(1)

محييالبدعة،وقامعالسنة،ناصرالمحدث،الفقيهالحافظالإمامهو

بنحسي@بىحسىب@مريششرفسيحييركرياألوالدين
بنمحمد

الدمشقيالنوويحزامبرحمعة

ونشأته:مولده

ليدمشق،أعمالمنحوران،أرضمنالجولانقاعدةنوى،ليولد

الأعلىجدهحزاموكان@(،631)يسةالمحرماللهشهرصالأوسطالفحر

إلىذرلةتعالىاللهوررقهبها@أقامالعر@،عادةعلىنوىبقريةالجولاننزل

منهمصارأن
م@همفكانكبير،عدد

الإمام.هدا

واجتمعالنجالة،فيه@تمرسصبي،وهوبلدهفيالفصلأهللعضرآه

القران،يحفظفدأوالعلم،القرآنحفطعلىوحرضهبه،ووعاهشرف،بأليه

اللهوتاركاأموره،@يويستثيرهمويرورهمالمضلأهلعلىيتأدبوأخد

والصبيانلوىفيبعضهمراهولقدوحعطه،القرادقراءةعلىمقحلاواللع@،

اللع@علىيكرهونه
القرآنويقرألإكراههم،بكيوممهميهر@وهومعهم،

@ي
ولماالاحتلام.ناهزوقدحمظهحتىقراءتهعلىلازموهكذا@الحالتلك

سنةعشرةتسعبلع
المدرسةفسكنالعلم،لطلبدمقإلىوالدهبهقدم

حيةلرواا
(2)

"التبيه"فحفط(@649)سنةودلك

وقرأونصف،أشهرأربعة@ي

ليتعالىاللهرحمهالأرلاؤو@الفادرعدالبحالأشادكتمها(1)
لكتابتحقيقهمقدمة

رصآلثه.لقلمهكلهاوحوان@هالا()ر-نحالىاللهرحمهالووي@املل!الأدكارا"

ألنأهاقدكادالمدرسةهده(2)
اللههةالقاسمأسالدبرركي

س
الألصاريمحمد

وكادإليه،لهالمدرسةممت@(@622)سهترفيوقدرواحة،لاسالصرو@

العمارةلا@هوالمرادي@-لا@داحلالمدرسةمدهالىوقدثروة،صاحصحزاظ

ولصيعهالأموىالحامعهو@ر@الديعروه،مسحدشرليالحواسه-



لأترشاالنوويماملال!لتعريفا
-

سإسحاقالكمالشيخهعلىالسنةلاقيفيللشيراري"المهد@"
عثمادبنأحمد

يرشيرحهأولوهوالمقدسي،المغربي
شديدة،ملارمةلازمهوقدالفقه،

وعدمللاشتغالملازمهمنرأىلمابهفأعص
مححةوأحهبالناس،اختلاطه

وفيالجماعة،لأكثربحلقتهالدرسسيدوجحلهشديدة،
(@651)سسة

معحج

أ@صلساكنهاعلىالنوية،لمدينةلاوأقامر@،شهرأولمنوارتحلأليه،

صحمىوأصابتهطريقه،فيمرضوقدشهر،ولص@شهزاوالتحية،الصلاة

منتوحهحين
محتسب،صالروهوعرفة،يومإلىتفارقهولموالده،معلوىللده

عليهلاحتوقددمشتىإلىهوورجعنوى،إلىوالدهعاد@عالحح،اتمولما

فيالصالحششيوخهاثارويقتميبالعلميشتغلفأحذوالفهم،النحالةأمارات

فيولاليلفيلاالوقتمنشيءإضاعةوعدموالورعوالزهدوالعبادةالعلم

وأصوله،بالفقهعالفاوفنونه،للحديثحافطاقصيروقتفيصارحتىلهار،

الحديثدارمثيخةوتولىدح@اللة،الافعيالإماممذهبمعر@ةفيرأشاوأصبح

الأشرلية
(1)

تو@يشيثامحلومهامنياخدأندون@اوالتدرص
ر-إلنة.

نقياليحإلىرلطرماندرلهاولوصالنا@عى،الإماملفةلدرالةوأوقفهاجرون،

والأحلاء،الحلماءكنيرصلعدهلهاودرسالشهرروري،الصلاحابرالدير
فد

مىوكمللسكى،دوزاالآدصجت(
رالتالجر،أهلأوقمهاالىالمدارسمده

لالنهإلاثرهولاحرلولاالححملشى،ألدىعلهاولسلط@آنارها

وهي
الآن،عامرةتراللا

مىالعصرولةسوقأوانل@يوهي
العرلي،الحاور

الملكالسلطادلاهاوطالأ@اصل،لعص@حهالدرسالنرعه،للعلومإعدادلهولها

باؤماوكادالأوقا@،عيهاووفالحادل،الملكاسموسىالفحأبوالأشر@

الديرعمادثمالصلاح،عمروصألوالديرنقيبهادرس(@628)سحة

افينمالحرستالي،الكريمعد
باليالمعروفالمقدصياسماعلسالرحم@عد

المارقي،الديرزيىنمالروي،شر@برركرياألوالديرمجيالئحنمنامة،

اسكالحاطبخرود،وجماعاتالمري@والحاكظرملكا،ح@واسالركيل،والن

لةد@المدرلةأمرتلاشىثموعيرهم،الحسقلاليححرابنوالحافطناصر،

نمالمكرا@،لححالهوأصحصالمحلسس،ألديعبهاواسرل@(@1200)

لالمعرلي،الثهيرالياليالدي@بدريرسصالبئالماصلالعالملهمهمدرسةعادت

عصرهثىمهاتالدلارمحدتوأحاهاالحرانرى،القادرعدالأمرومساعده

اللهرحمهمااليالييوسفاليئاب@السيالباليالدينلدرالثخ



جلأ@+لأ
رت@

لنواوياتقريبشرحلمحي4؟الراص

بنالعزيزعبدالشيوخوشيحالرهان،بنالرضىمنسمع
محمد

بنالدينوزي@الأنصاري،
لنالدينوعمادالدائم،عد

الحرستاني،الكريمعد

خالدالبقاءأبيالدينوقلن
أبيب@الدينوتقيالنابلسي،المقدسييوسفبر

واخذوطبقتهم.عمر،أبيبنالديروسمسالصيرلي،النالدينوجمالاليسر،

المراديعيسىبنإلراهيمإسحاقأليالمحققاليخمنالحديتقه@

بنإسحاقالكمالعلىوتفقهالأندلسي،
أحمد

المقدسي،المغربيعثمانبن

بنالدينوعرنوح،بنالرحصعدالدينوشمس
الأصولوأحذالأربلي.سعد

ابنعلىوقرآالمصري،أحمدالثيخعلىالنحووقرأالتفليسي،القاصيعن

كتائامالك
والذكر،والعبادةالعلمولروالخصنجفلاشتغالاولازمتصيمه،من

عليهمزيدلالماوالملبسالمأكلفيالخسالعج@شعلىوالصر

العلماء،منجماعةبه
سليمانالدينصدرالحطيبممهم

الدينوعلاءحعوان،لنالديىوشهابلأرلدي،االدي@وشها@الجعفري،

وغيرهم.العطار،وابنوالمزي،الفتح،أبيالنعهوحدثالعطار،

ده:جتهاا

وتصحيحاشرخايخهثعلىدرساعثمراثنييومكلفييقرأكان

فيدرسي@
يرودرشالي،للعزا"لوسيطا"

فيودرشازي،للشيرا"لمهذبا"
"

"الصحبحينببنالجمع

فيودرشاللحميدي،
"

مسلمصحيح
فيودرسا"

"

اللمع
فيودرشاجي،لابن"

"

فيودرشاال@كيت،لابن"المنطقإصلاح
فيودرساالرحال،أسماءفيودرشاالفقه،أصولفيودرشاالتصريف،

جميعيعلقوكانالدين،أصول
ووضوحمشكل،شرحمنبهابتعلقما

لاوكانلغة،وصبطعبارة،
بطلبالاشتغالفيإلاأوقاتهمنوقايضبع

محفوظهتكرارفييشتغلالطريقفيياله@ذهابهفيإنهحتىالعلم،
ومطالعته،

مع
ما

وتصفيةالورع،بدقاثقوالعملدفسه،المجاهدةمنعليههو

أغراصها.منومحقهاالشوائب،منالنفس



صالموويبالإمامالتعريص

"؟@لأ

يحدفكادبعيد،كلمهفقربتالمقاديروساعدتهبالتأييد،أسفوقد

-

أشجاء.ثلاثةالأهلية-مع

منأوتيقدريمآلتةوكارالزمان،واتساعألالأحدهما@راع
الحظذلك

ةالثانىشاغل.لهيكنلمبحيثالأو@ر،

علىبهايستعانألىالكتبجمع

لهحصلقدوكادالعلماء،كلامعلىوالاطلاعالنظر
ص

وافرحظذلك

الوقت.ذلكفيللدهفيذلكلسهولة

الثالث.
أشرقتالتيالصالحةلأعمالواوالرهدالورعوكثرةالبةحس@

م@اكتالقدر:إلتةوكانالوارها،
العطيمالاشاجذلك@كارالأوفى،لالمكيالدلك

والركة.لالخيرمليثاكانولكحهعاما،(45)يتحاورلمالذيالقصيرعمره@ي

"الستة:الكتبمثايخهعلى

"،مسلمصحيحو"الحخارى"،صحيح

يس@و""،الترمديجامعو"داود"،ألوسننو"
"ماحهاسصو""،ائيال@

الافعي@سدو"مالد"موطأو"
الدارميسشو"أحمد"مندو""

أليمسدو""

الدارقط@يسسو""عوالةأليصحيحو"يعلى"
الهقيسشو""

شرحوا"
"السة

"التنريلمعالمو"للبغوي،

لالن"والليلةاليومعملو"أيصا،للبغويالتصميرفي

لساواويلراالآدا@الجامعو"لسي،ا
مع

"لرسالةاو"دي،لبغدااللخطيب"

كثيرة.وأجزأءلكار،بنللزلير"الأنسابو"للقشيري،

وأخلاقه:صفاته

علىوالصروالزهدوالورعوالعملالعلممنكبيرجانبعلىرحضاللةكان

يصر@لاالخير،ألواععلىوالمصابرةالعيش،حشونة
طاعة،غيرفيساعة

سبلدهمنيأتيهومماالرواحية،المدرسةحرايةمنيتقوت
وكانأبويه،عد

بالمعرو@،آمراوالتصنيف،العبادة@يالسصكثيروكادأحيائا،مهايتصدق

ووقار@يسكينةعليهوكاندولهم؟فمنالملوكيواجهالمنكر،عنناهئا

معالبحث
وكانوالجماعة،السنةأهلمنللسلفمتابعاوغيرهم،العلماء

ة.الاخرعلىمقبلاالدنيا،فعرضاصرالذكر،للقرآنالتلاوةكنير



ويلنوااتقري@شرحفيالراولىريبت@

بالمعروت:الأمرفيوالأمراءالملوكمعمواقفه

والإنكاربالمعروف،والأمربالنصيحة،والأمراءالملوكيواجهكان

عجزصإذاوكادلائم،لومةاللهفيتأحدهلامحالفتهم،يرعليهم

إياها.وأدلعهمرلمائللهمكت@مواجهتهم،

الرعية،فيالعدلتتضمنليرسالطاهرالملكإلىورقةكتبه:ومما

وغيرهم،الثيوخمنواحدكيرذلكفيمعهوكت@عنهم،المكوسزالة@

لاثبالظاهريالخارندارالدينلدرلأميراورقةالظاهر@يورقةووضع

السخاوي.الحامظدكرهاكماونصهاالمملكة،

"3
مسالرحيم:الرحمنالله

اللهعد
ورحمتهاللهسلامالنووي:يحيى

الخيرات،لهاللهأدامالدين،بدرالأمرأء،ملكالمحس@المولىعلىوبركاته

لهوباركآماله،كلوالأولىالآخرةخيراتمنوللغهبالحسماتوتولاه
في

ام@.أحواله،جميع

فيالشامأهلأنالثريفة:العلومإلىوننهى
صيقفيالسنةهذه

بسببحال،وضعفعيث@،
الغلاتوقلةالأسعار،وكلاءالأمطار،قلة

علىالشفقةتجبأنهتعلمونوألتمذلك،وغيرالمواشيوهلاكوالبات،

ديونصيحتهوالرعية،الراعي
النصيحة،الديىفإنومصلحتهم،مصلحته

النطربتذكرةكتائالهالمحبوفىللسلطان،الناصحونالشرعخدمةكتبوقد

محضة،نصيحةهوبلصرر،فيهوليىبهم،والر@قرعيته،أحوال@ي

تعالى،اللهآيدهالأميرمنوالمسؤولالألباب،لأوليودكرىتامة،وشفقة

لالرفقالإشارةمنعليهويتكلمالخيرات،لهأدلهأدامالسلطانإلىتقديمه

عمدتمانصتجد@ليزم"تعالىاللهعندلهمدخرايجدهبمابالرعية،

لحيلأأ،يحذذ-أمزاوببنه؟لنمطاانتوزكسوءمىدلتومانخصراحنرمق
الأميرإلىالعلماءأرسلتهالذىالكتابوهدا(30عمرادالأنمصهو،أدته

والآخرة،الدنيا@يكلهموالمسلمينأنصارهأدلهأعزللسلطانونصيحةأمانة
هذهعنمسؤولونوأنتمأنصاره،اللهأعزللسلطانإيصالهعليكمليجب

فيهاالتقصجرفىلكمحجةولاع@ها،التأخرفيلكمعذرولاالأمانة،



ا-ؤالنووىلالإمامالمعريص

ت@؟

يزم"الثعراء88(1سور،ولاماليفعلا"عمهاوتسألونتعالى،اللهعند

شأنبربدنختمآنسيلكل@بروصخخهء@وايه@رات@اجهمنانز.بؤ

عسى@@،بغبه
علجه،وتحرصونالحير،تحوراللهبحمدوألم(34-37

لهأهلتموقدالطاعات،وأفصلالحيرات،أهمم@وهذاإليه،وتسارعود

صلضلوهوإليكم،اللهوساقه
الله،

شدةالأمريردادأدخائمودولحن

لهم،الرفقفيالمظريحصللمإن
إذاأتقؤأتذبات"إتعالى.اللهقال

الأعرا@102(1"فبصررر@3فإدانذنحروأألثنط@شطب@مشهنم

2القرة1عدب،ووآلتهفإنحترمنتقمدواوما"تعالى.اللهوقال 1،5

إن"اللهعدوحدتموه@ما@علتموههدا،تمرةمتطرودالكاتبونوالحماعة

الله
1الحلى1@،نحسحو@@ؤاندياتقوأاند@ح عليكموالسلام(28

."وبركاتهاللهورحمة

"منها:كثيرةتصانيفه

مسلمصحيحسرح
"ال@قربو"الإرشاد"و""

لي

"واللعاتالأسماءتهدبوا("،التدري@"كتاباأصلوهوالحديتعلوم

م@هاحو""القرآنحملةآدا@فيالتبيادو"الكرى"و"الصغرى"،المماسكو"

وقواعدالس@مهمات@يالأحكامخلاصةو""العار@ينبستانو""الطالبي@

الإسلام
"المهد@شرحالمحموعو""،المفتينوعمدةالطالبينروصةو""

الأ(

الدعواتتلحيصفيالأحياروشعارالألرارحليةو""الصالحينرياضو"

ألامعةوالمصعاتالمفيدة،المؤلثاتمنذلكوعيروالأدكار"،

معارلهلىال@رأحعأعطموموصلعه،ولمولو@ىالرلا،ألوا@إلىثهوعل(1)

ك@اسالحاطثادرلمدالأدله،
@ىالدمنصر

لهلكىلمكملىلوإله@لاريحه!"

ليلطير
وحررالالماد،وأح@وأ@ادوأحاد،يهأبدعلهل@لاله،

المقه
المد@@ى

ماعلىوالحديتوعبره،
أح@المفهكتمىلاأعر@مهمة،وأشياءواللعةيغي،

سإتمامهسحى@يوقد)ق(."مه
لصعالسكي،اسلعده

لهيقدرو@قطعةمه

رحمالمطبعيمحمدبالنحأحبراداصمهإتمامه،
الحمغالله



-

ثربهحلأ

وفاته:

رت@
النواوىتقريبشرحفىفى4الراص

إلىرجعثموالخليل،القدسوزارلوى،بلدهإلىعمرهأحرسافر@ي
سنةرج@شهرمنلقينلستالأرلعاءليلةوتوليأبويه،عدفمرصلوى

دمشقعلىأليموقعوداتهلبأوكانلها،مشهوروقرهلبلده،ودف@ص(676)

الحنان.نيدرجاتهوأعلىواسعة،رحمةأدثهرحمهوأهلها،



لكتا@لالتعريفا

@ التانلىالمبحث

بال@تابالتعريف

ركرياأبيتعالىاللهوليالإسلامشيحللإماموالتيسير"التقريب"كتاب"

ي@ل@للطاوعزرتثده،وا@وكرتقذزه،وعلانفعه،جلكتابوي،لنواا

لالرحالعلماءكارلهتصدىولداالسيوطي،الإماميقولكما"،موائذه

المضلأبوالدينرينالكيرالحافظشرحه.إسهيقالمنفأولوالتوضيح،

8)ت:العراقيالحسينبنالرحيمعد 0 دلكدكرتعالى،اللهرحمه(@6

فيخليمةحاحي
1/4)الطنوفى"ك@تحف" @يالكتانيوتبعه5(،6

الرسالة"

ديواهما"الكش@"صاح@يكودأنوأحثى)512(،"المستطرفة
ذلك،

وشرحالأسانيد"،تقرب"ألفالأ@العراقيالزينأنديهوأوقعه
مهقطعة

سرخاللعراقيأدقرأفكألهالعراقي،ابنررعةألوالديروليولدهوأكمله

"،التقرب"على
فيفوقع

والديكاد،مافكادواليسير"الخقرب"ألهطنه

هذابقوليأعراني
لملألهللتقربشرحيهما@يوالسيوطيالسخاويجرم

معاعليهمايخفىأدوعسيرأحد،سرحهإلىيس@قهما
شيحوهوللعراقيشرح

أعلم.واللهحليعة،حاحيمثلعليهويطلعسيوحهما،

القحاقي،حليلسإلراهيمإسحاقأبوالدي@برهانذلكلعدشرحهثم

فيالحنبليأب@المجيرذكرهكما
والحلحلالقدسلاريخالجليلالأن@"

"(2/

1 فيخليفةوحاجي0(،8
1/4)"الطنونكمئم@" يقيئاكتبالشرحوهدا5(،6

قالقدوهوكتاله،الديىمحيرفيهاصسفالتيالسةلأنها(@900)سنةقل

وغيره:الثرحهدألهدكرأنلعدالقماقي،ترحمة@ي
"

إلىيرزقحيوهو

أعلم.للهوايومنا"،
9)ت:السحاويالدينشمسالعلامةالحا@ظشرحهذلكوبحد 0 2،)@

9)ت:السيوطيالدينجلالوصاحبنا 1 كادأيهماالنظر@يوسيأتي@(،1

قليل.لعدشرحهما،لينالمقارلةعلىالكلامعندلصاحمهاسبق



بخ@-
لنواوياتقري@شرحكى@الرا،ريبت@

منيشتهرفلمحال،أيةوعلى
السيوطي،الجلالشرحإلاالثروحهذه

بينالقموللهوكتحداصيتهداعلإنه
الدرسقاعةيرال-ولاوشغل-الطلحة،

عرفما"الدرب"لولا"قال:لوقاثلأإدحتىالحديثي،
جاورلما""التقريب"

العظيمالفصلذوواللهيثاءمنيؤتيهاللهدصلوذلكالصوا@،عين

المئمهيرالكتابهدالدرالسةتصذىأحذأآعر@لافإنيسبق،ماكلومع

وطريقته،مسهجهعنسلعنيفيماأحدكتولاوشهرته،بمقامهاللائقهالدراسة

فيبهداسأفيأنيأزعمولست
لاكلهيدركلاماولك@السريعة،العحالةهده

م@ويكفيقئه،يترك
أستعي@:تعالىولالتهفأقولبالعنق،أحاطماالقلادة

السيوطي:إلىنسبتهوصحةالكتاب،اسمتحقيقا-
علىهذا؟كتابهعلىتكلمتأوللسيوطي،ترجمتالتيالمصادراتمقت

أحديسمهلم"،الوأويتقربشرحفيالراويتدرب"اسمهأن
لعير

هذا

المسألةهذهحوليدرولمالخطية،نسخهطرةعلىوجدناهالذيوهولاسم،ا

وسميتهمقدمته:فيالسيوطيقالللعليه،وقفتفحمايذكرخلافأدنى

حطيب.كلقولجهيرةفقطعت"،النواويتقري@شرخفيالراويتذرل@"

والوضوح،والاستفاضةالشهرةكايةديفأمرالسيوطي؟إلىنستهوأما

عليه.دليلىإقامةإلىيحتاجلاالهاركمحل

لييصحولي@
دليلإلىالنهاراحاح@إذأشيءالأدهان

اردهومومصادره-2

لخباياها،عالمللكتب،حماعمطلع،مصنفتعالىاللهرحمهالسيوطي

شيء،فبهاقملهكتممايفوتهيكاددلاأمر؟فيصخفأومسألةفيكتبإدا

فقدتالتيالنصوصمنلكثيرحافظةأوعيةالصونشتىديكتبهكاستولهدا

قدزاالسيوطيكتبعلينادحفظتأسماؤها،إلامنهايصلماولممصادرها

عالهدومحها،صالخا
لدلكبعضهم

اليومذلكلهنحمدفنحنعصره،@ي
الطي@أبوقالهماعلىوالأمروعدا،

ماالأيامقصتبدا
عدقوممصائبأهلهاليى

قوم
واند@

حاوزتحتىجدامواردهكرت@قد"،لرأوياتدري@"لكتابولالسة



لالكتابلتعريصا
-

والتيالموارد-لقاثمةمتأملةوبحطرةمتحددة،فنوئاتشظمكتاب،لأربعمائةا

علومدىالاحثيدركتعالى-اللهشاءإدالكتابآخرفيفهرشالهاسنجعل

وصبرهالم@موعة،المصادرمنالهاثلالكمهدامراجعةفيالإمامهذاهمة

المتقنالسكهذاسبكهافيرأيهوجودةلمسهوطولنصوصه،انتقاءعلى

عسيمويمكنسلى،راقيوأسلوبمليحةو@صاحةرشيقةعارةزاشهالذي

الواع.عدةإلىالمصادرهذه

الأول:الوع

ما
صرح

لموهداالأغل@،الأعموهذامؤلثه،واسمباسمهالمصس@

لمأومفقوداكادإلا@امهلعادرولممه،المصنفنقلتوثيقفيحهذانأل

تعالىاللهبفضلحدأقليلوهذاالحهد،لعدأيدياتصله

الئاني:النوع
ما

اسميذكرولمالمؤلف،باسمفيهصرح
أكثرللمؤل@ويكودكتاله،

موصعإلىالوصولتجشمماوقدبالقليل،ليسأيضاوهداكتاب،من
هدا

إلايمتساولمالأغد،الأعمفيمرادناوبلغخاالمؤلف،دلككتبمنالقل

مناليسير
أمره.علىغادواللهأيضا،ذلك

الئالث:النوع

يصرحولمالمصادربعضمنلقلهاالتيالمصوص
ولاالكتا@باسملا

بعصهموقال"كقوله:مؤلمه،باسم
لمحاولةألمسماألزمناوقد"،قيلو""،

وتمال@ستطاع،قدرعلىوكتالهالمؤلصتعيش
مواضعفيذلكلا

متعددة،

نزعمولا
المستعافى.واللهحهدأ،@يهلأللمولكناستقصيماه،أننا

الرابع:النوع

يشرولمكلامه،فيوسبكهاالمصادر،لعضم@نقلهاالتيالنصوص

سهناقدوهذهبألفاطها،طويلةلصوصاتكوروأحياناذلك،إلىإشارةأدنى

م@يكودأناحتملناماوتركناالأغلب،الأعمفيعلبها
الحواطر،لواردلا@

أعلم.واللهقصد،دونالتعاليروتوافق

ليهاعراسالقليلةليستمواضعهاكأدهناعليهالتنبيهينحعيومما



ع
النواويتقريبشرحفيالراوفىرلبل@

فوقعالنقل،فيوسائطعلىفيهااعتمدولكنهالمراجع،بعضإلىالمصنف
له

ولطفه.بكرمهوشامحنا@اياهعنهيعفوواللهالأخطاء،بعضذلكبسب

3-
وتقويمه:الكتابمنهج

تبئبخطبةمصنفاتهميستهلواأنالمصنفينمنالمتأخرينعادةجرت

وتصنيفه،وضعهفيالتهجوهاالتيالطريقةوتبينالكتا@،فيمقصودهمص

إليهمايلجأاللذينوالاستقراءالمتابعةعاءالباحثعلىيوفرونبذلكوهم

صيتكلمولاالمصنفيسكتعدما
مناضاالباحثيجدفلابنمسه؟عمله

من

فيوطريقتهالمصسفمنهجعلىليقفالصعب،المضيقهذافيالدخول
ماخلللوجودالمصنفمنهجإصابةإلىهذاكلبعديوفقلاوقدالكتاب،

المصنفينالأئمةكتبفيلراهماأكثرالأمروهذاوتتبعه،استقرأئهطريقةفي

يرمناهجهمبذكريعتنونلاممنالأولى،الطبقاتفيالمتقدمينمن

تتبعه.وحس@وذكائهالقارئفهمإلىهذاوكلونمصنفاتهم،

رالعصوفيالمصنمينصالمكثرينأعلاممنعلمالسيوطيولأن

المتأخرير،منذكرتمنسلكهاالتىالجادةهذهعلىيجريفهوالمتأخرة،
كثيرفيأ@ادتولكمهاقصيرة،تكونقدبمقدمة"التدر@ب"كتابهاستهلوقد

سلكهالذيالمنهججوانبم@
فيالسيوطي

"
رجضاللة؟@قالهدا"،شرحه

نوادرفيهوعلقتوزوائد،فواثدالفنهذافيقيدتطالماوقدهذا؟"

بهاليحتفععقل!فيولطمهاكتاب،فيجمعهاببالييخطروكانوشوأرد،

أدئهوليئالحافظالإشلاملشيخوالتيسير"التقريب"كتا@درأيتالطلاب؟

فوائده،وكثرتقذره،وعلانفعه،جلكتائاالواوي،زكرياأبيتعالى

هذهوتطاولصاحبه،وجلالةجلالته،معوهوموائده،للطالبينوغزرت

وضعهحينمنالأزمان
"

إليه؟الإنابةولاعليه،شرحوضعإلىأحديتصدلم
ثاءلمنتعالىاللهأدخرهفضلذلكلعللقلت:

فييكونولاالعبيد،من
معانيه،بإيضاحكافلعليه،شزحكتابةعلىالعزمفقوييريد،ماإلاالوجود

أضلهوبينبينهماذكرمعومانيه،ألفاظهوتخرير
أوزيادةفيالتفاوت،من

علية،زوأتدإيىمضيفاكان.إنعهالجوأبمعأكراض،أوإيرادأونقص،



بالكتاوولتعريصا

-ك@

عثلركسيره،قبلهأحدسارولايخره،@يمجموعةتوحدلاجلمة،ولواثد

لي
وسفيتةائكالا،ذاكوخذاعليهوفتوكلاتعالى،بالتهفسنعيناذلك،

الكتا@لهداسزخاوحعلتة"،الثواويتقريبسزح@يالراويتذريب"

عموما".الفنكت@ولسائرالضلاح،النضختصر"ر"ثتمخصوضا،

الاتي:عىالوجيزةالمقدمةهذهأبانتوقد
الحديثعلوملييقيدماكثيراكانتعالىاللهرحمهالسيوطيأنأ-

يجمعها@يأدعلىيعزموكانوسوارد،نوادرفيهويعلقوزوائد،@وائد
النوويبكتا@اعتنىأحذأيجدلمل@اثمالطلا@،لهالينتفعمصنف

ادأرادبه،مدحهماعلىالتقريبا"
مغا؟الحسيشيجمع

فثرح
الكا@هدا

حصلهااليوالثمواردوالوادرالفواثدهذهالثرحهدافيحعطوالجلجل،

هوإدرالرحفهداوقد@عل،الفكر،عمالوالنظرالطد@أمعانلطول

فيالمصنفعلمخلاصة
الفوائدمحمعأيصاهوالكتا@وهذاالص،هذا

@يتصسيمهوقتحتىالمصس@التقطهاالتيوالفرائدوالزوائد
العلم،هدا

لاجلئة،ودوائدعلثة،زوائدإليهمصيفا"هذاشرحهيصفوهوإليهفاسمع

@يصدقوقد"،كس@رهقحلهأحذسارولاغيره،@يمخموعةنوحذ
ولزدلك

قذره.وسعةوشعهقذرعلى

الكتا@لهداالثرحهداشرفلهادخراللهأنيرىوالسيوطي-2

علىالدلائلأقوىم@وهذاللتقرب،شارحأولنفسهلطرفيدهوالحليل،

مىالعراقيللحافظخليمةحاجينسبهماضعف
أنه

شرح
بيتهكصا"،المقريب"

يمعل،ولو@سه،واستثادالسيوطي،لهلعلمكذلككادفلومضى،@يما

لأوليةادعوأهليوصايقوهالسحاوي،رأسهموعلىخصومه،عليهذلكلأحذ

المنرح.هذافي

سع@ص@هوأصله،معاليلإلصاحكاللشرحالنرحهدا-3

عارهمع

ممنعيرهكلامم@ينقلثملهدا،صحتاجاكانإنلفظهالبيادويوضحهاالنووي،

لييتوسعوهودلك،يفيد@يمالحقهأوسبقه
أحياتاالإكثارحدإلىدلك

ماليانالسيوطياعتى-4
بي@

و@وأصله"التقريب"
ي

"المقدمة"له



@@
وىلنواالقربشرحفيالراو؟صرت@

لإفاداتواالمعانيزيادةبذلكوقصدهنقصاد،أوزيادةمنالصلاح،لاب@

لمختصراختصار"التقريب"أديخفىللالا@الألفاظ،لاوالمساثل،
"التقريب"قيمةعنيكمئحفالمصنفمنالميادوهذه"،المقدمة"

بين

الصلاحأبن@ختصرات
وأصله،للتقريبوحهتالتيلاعتراصاتاببيانالمصنفاعتنىكدلك

قحبماع@هاالإجابةوتولى
منالأغلبالأعمفيكان@انعليه،الله

دالردوهذه

تعالى.اللهرحمهبجديددلكفييأتيكانماوقليلأومحمع،ناقلمحرد

كلها،المنهذالمسائلحاوتايكوفىأنالشرحلهدأالسيوطيقصد-6

عمرهخلاصةسقكماضصهوقدقصايا@اشكالات،منبهايتعلقماولكل

لحس@؟بدلكالتقريبشرحقصدهيكىلمولهذاتصنيفه،أوادحتىالحديثي

نما@
توسع

للإرشاد،ئمللتقريب،شرحاالثرحهداأصبححتىالهد@هدا

صرحللالصلاح،ألنولمقدمةبل
"بأنهمصنفه

عموفا"،الفنلكتبشرح
لافالرحلالكتا@؟يطالعلمنحذاواضحوهذا

إلابالحسألةيتعلئشيئايدع

"حاءولهذأدلك.وسعهماإليهأشارأوذكره
الرأويتدريب

"

مصنفأوسع

فيالسجوطيصفه
"

علىشرحهكيبمافيهعاشثتإذاوقارفى"،الحديثعلوم
ديالسيوطيصنفهاالتيالكتبمنوعيرهمثلا،العراقيألفية

الباب.هذأ
أستمدناهماهذا.

مزايامنعليهنزيدأرمكناوالمصسف،مقدمةمن
يلي.@االكتا@هدا

طريقةعلىالشرحهذاكتبلالشرح؟المتىسبكجودة-7
نصدمجبحيثوالمزج،التضمي@

"التقريب"

نصفي
كلهوجعله"،التدرب"

سطومنالوويلكلامالمحيطةالأقواسرفعتلولحيثواحدة؟عبارة

تحتاجالحقيقةديوهذهالسجوطي،كلاممنالوويكلامعرفلماالكلام،
الاظريشعرلاحتىالتعحير،ديودقةالفهم،فيوقوةالسياق،ديلراعةإلى
واحد.كشابألهإليهيحيلبلكتابان،أنهماالكتابلي

"،التقرب"بمباحثيتقجدلم-8
علوممنألواعارادنما@

الأنواعفيبصسيعهمقارنةباختصارعليهاوتكلمالنووييدكرهالمالحديث
أفىويكتابفيهاتعالتي

اليصنفمعارفدأئرةسعة-9
@

ولهذاثحيرة،علومبأطراتلمامه



لالكتا@لتعريصا

كتإلىدلكتعدتفىالمصطلح،كتحدعندتقفولمنقولهكرت

وكماذلك،وعرواللغة،الفقهية،والفروعلأصول،وا@القرآنوعلومالتفسير

مصدرالأربعمائةعلىمواردهزادتفقدس@ق

لقائليها@الىالأقوالعرو@يالأغلبالأعمفيالسيوطيدقة1

ملحوطة،كثرةالنقولهذهكثرةمىالرعمعلىأصحالها،كتبفيمواطمها

تعالىاللهرحمهالمصفالإمامويقظةتنبهعلىيدلوهذا

شيءيحمىيكادلالحيثوسهولته،أسلولهسلاسةأيضاكذلك-11

ديعروولامطالعه،علىكلامهمن
فيولهلارع،أدبفالشوطيذلك

اللعة

السيوطيكا@الثاركبيرا@ىدخلأالأخيرلهداولعلالطولى@اليدوعلومها

مععليهقبالهم@الطلبةبين
واللهالأرص،@يالمبولمىلصاحهاللهكهما

أمره.علىغالب

الكتابعلىالمآخذ

ماالكتا@علىيؤخدأدتميعلاغيرهاوكثيرالمميزاتهدهوكل.

حميععلىيؤخذمابلكلها،الكخبعلىيؤخد
اللهألىوقدالبثر،أعمال

لناظهروقدكتابه،إلايتمأن
لصوصهومقاطةتحقيقهعلىالعملخلالم@

ما

ومه:الآن،بعصهعلىأله

دلمعيها؟الاعتمادكليعتمدجعلتهكثرةالحقولم@المصن@إكثارا-

مساثلير@هوالكتا@،مسائلك@رص@يبوصوحسخصيتهتظهرتكد

لمالفريقين،أقواليسقلمئلأالحلاف
وعالارحح،مندولينقلالترجحعمد

إلى@لكلردقصدرحلأأنلوبحي@كيسه؟شيئاصدلكعلىيزيدلا

@يللسيوطيلقيلمامنه،السيوطيحلبهالذيمصدره
كلام.كير"الدرب"

تصر@انقلهاالتيالحصوصفييشصرفأفىالمصح@اعتادوقد-2

حرسمعبد-أحمدالدكتور:المحدتالعلامةشيخناأحبرنيوقدك@يرا،
الله

لأشابدلكيرونلاوألهمالمتأخرير،منكثيرعادةهذهأدمهجته-

وبلع-3
الشعر،ديحتىيتصرفجعلهمبلعاالتصر@فيالتوسعله

معكابه،ممدمةفىذكرهمالي@ي@أولمنشطرسياقفيغيريتصر@فتراه

ص؟36.انظر:الأمثال.مجرىوجريانهماالبيتينلسهرة



لنواوياتقريصشرحفي9الراوص@ل@

ولك@@يه،تصر@الديالأعدالأعمالمع@ى@يلهسلموقد-4

حلل@يها@وقعالمصر@،يحسر@لمقلمه،@يهاحانهعدددوا@مواط@بقيت

ص:77،الطر.@عنهالممقولعلىوعلطالسياق،وغ@رالمع@ىأدسدكبير،

مرالزائدالخصرثهداآتارو@ر
لصشتلميقهآحيائاالمصح@

العلحاءأحدقالهما
لضاولمحسوقهماالمصخ@@يدمحمخماكته،كتايرصدي

دلكيمعلكادماوعالبواحدا،
مع

التمصرة"كتاليهديالعراقيالحا@ط

معوأحيائا"،لإيصاحواالتقييدو""،والتدكرة
فيححرابرالحادط

"النكت"

شرحو"
"،الساريهديو""،الحة

@ياليسالوربالحاكمقلهماومر
"

معر@ة

9،51صالطر."المدحلو""،الحديتعلوم 6،21 6،50 72.

و@ودالمصحمش،أحدلكخا@القوليعرو@يهامواصبعوهاك-6

وقعوهذاتاد،لهكا@إلهالمعرو
له

كالهالحاكممع
السالفي

1الطرص.وعيرهما.أيصاوالعراقيالدكر، 2 1

بعصالتحرير@يحسا@علىأتىوالترتي@بالجمعالتامواعتاؤه-7

@يوهمأوعلطفيهوقعالديالحصينقلفحراهالأحيار،
"أصله

يتهلاثم

صفيهماإلى
العلط

والوهم
8-

كا،يعحهالأجارلعصرودي
يعروهولا@سرده،المصمشلعصم

م@القائله!
يوهم

أول
هذاوقد@علكدلك،وليسالمصن@،كلامم@

الإماممع
كماالزركشي

1صفي 1،5
ومع

مامثلححر،اسالحادظ
صدي

1 2،95 5،11 5،6
1ص.381،المقاعيعصريهومع 9،51 9

هداقحصةم@تعصلاالمؤاحداتوهده
نماوالماخ،الشرح

تعويذةهي
غلطاتهعدتمنوالسعيدكتاله،إلايكحلأداللهأبىوقدالكمال،عين

"علىالسخاويوشرحالسيوطي،شرحبينالمقارنة-4
:"التقريب

"أسلصاكما

قدالسحاوي@إد
شرح

لمشرحهولك@أيضا؟"التمرب"
هذاطهورتأخرذلكفيوالسح@السيوطي،شرحللغهاالتيالحتمهرةيشتهر

قدفإنهالسيوطي،شرحبحلافجدا،قرياإلايطبعلم@إنهالشرح،
مضى



لالكتابالتعريص

م@أكثرالتدلمةالأولىطحعمهعلى
مائه

السحاويكادوقدلسهوعتري@

مصاحةيطوا@ماسهماوجرفرماد،كمرسيوال@وطي
يحرقي

لايحارالآتةالقاطلحا،ليئهماسالمتارسةويمكرالمتعاصرير،أ@داد

يحرمتعالى-اللهرحمهماوالسيوطي-السحاوقيمنكلا-
لمسأ@

شرحإلىأحديسقه
مدحأدلعديقوا@-السيوطينهدا@"،التقريب"

و،@و@عالتتمريا"-."
رطلآشامدهلوتطا@صاحه،وحافىلةل@ه،3حا

إليهالإلاسةولاعليه،شر@وصعإلىأحديتصدلموصسه؟حي@ص

كتالةعلىالعرم@قوي
داإدكدلكيتوا@والسحاوقيعليهشرح

يخقدمني
له

شارح..
اليوطيأدلييطهثم@الدبولك@@ياتولار،"،،لكدا

يليلماودلكالسحاوقي،قلشرحهكخب

صاريالأ@قاسملرعممكخهاالتيأد(لسحتاحاتمةفي.
لسحة

صالثراغوكاد"علي@وقاطخاالسيوطي
حام@@ياركةال@السحةحده

الكحا@أديثيدو،@دا"،وتحالحانةتسسلسةالمكرمشعمانم@العسرير

أصلصمسوحة@لداالألصارقيلسحةلأدشك،للاالتاريحهذاقلصمث@

كماالآصا-،ماعلىرياداتآحرى@حاسسحةوعلىعليهومقاطةالسيوطي،

قال@قدالسحاويوأمادلكبعداداسخيقول
لي

-6فى6)صحه

6 لمرليوتمالمائةوتسعيرات@ر@سةرمصانشهرفيتسويذاوالتهى":(57

مىاشهي@ثمالفاهرة،ص
هاإلىلقله

وتعير.أريعلسةالأولرلبعدي
"

@لسقوقدالسحاوي،شرحصوأر@أوسعالسيوطيشرح-2

السجوطيقول
"

كتالةعلىالعزمدقوي

معاله،سإيضاحكادلعليه،شرئج

لنهماذكرمعومباليه،ألفاطهوتخرير
ولن

أضله
أود؟رطديالمكلاوت،م@

علية،رواتدإلهضصيماكاد.إدعهالحوا@معاغتراص،أوإيرادأونقصبى،

@كسيره،قملهأحدسارولاعيره،ليمخموعةحذتهلاحليهة،و@وائد
ر

عت

3تسالقامرةالحيريةالمطعةالأولى@يطعخهطهرتلقد(1) 0 أحى،7
ثي

(280)

كماصمحة،
مي

هو@طوعلياالقوعاكطء"
"المطوعاتمعح@و"لديك،لإدوارد"

لر@لإلاد



رل@
لنواوياتقري@شرحفىالراو@ص

@ي
وسفيتهاتكالا،ذاكوحبداعليهومتوكلاتعالى،لالدهمستعيخادلك،

الكتا@لهداشرحاوحعلته"،الواويتقربشرخليالراويتذرب"

وأماعموما"،الفنكتبولساثرالصلاح،النفختصر"ر"ثمحصوضا،

وتنقيحمفيد،توضيحلهذا":(28-27)شرحهمقدمةفي@قالالسحاوي

طريقبكلالإيضاحساعئا@يالتحقيق،جمعالاخصارفيهمراعياسديد.
"

يستضيءلحيث
يستغ@يولاالمبتدئ،له

يكونأنفيغروولاالمنتهيعنه

فيالأوحدكتابهفهومسوطا،السيوطيكتاب
خلاصةأودعهالديالصهذا

الحصمالححرلهفإنالسحاويبخلا@الحديثي؟علمه
"

بثرحالمغيتقح
الألفيةعلىالكحيرلرحهلالسةمختصربسطتهعلىوهو"،الحديثألثية

فلاذاتها،
موسعغيرللغرصمؤدثا"التقريبا(علىشرحهجاءحرم

قاللأنه"

ماوبسطيريدما
سطإلىيحتاج

سئتإذاوقارن."الألمية"علىشرحيه@ي

ذلكفيكتبالسيوطيسترىدإنككليه@ا؟عندالصحيح()نوعشرحلين

بضع@يالسخاوي@يهشرحهالذيالوقتفيصفحة،ومائةحمسينمنقريئا
صفحة!!.وعسرين

كيرأ،فرقايلحطمنهماكلموأردبشالمقارنالناطرولهذا@إد-3

كتا@أر@صائةمناكئراستعمل
شرحه،سبكفيالفنونشتىفي

كتابالمائتييجاوزيكادلافإلهالسخاويبخلاف

فلغةوكذلك-4
فقدالسخاويوأمارشيقة،وعاراتهسهلةالسيوطي

بعيدا.أوحفياالمراديجعلقدماالعموضمنعارتهفييقع

يكادلاالسيوطي
"التقري@"لأصليرجع

هوالذي
إلاالإرساد""

سبيلعلىانظرإليهويشيرعه،يمقلماكئيزادإلهالسخاويلحلافقليلأ"
4صالسمخاوي:شرحمنالمثال 85،45،7،،96،16،201،1

1 5،31 5،73 كثيرةومواطن1،6

المسائل؟منكثيرفيطاهروموقفهواصحة،السخاويشخصية-6
لتمكنه

القلجانبعليهغلبفقدالسيوطيلخلافالفن؟هذاناصيةمن
إلاالحجاجمواطن@يبنمسهيتكلميكدولموالسبك،



بالكتا@لتصريصا

--حماب

لرحالسيوطييكتفلم-7
ما

دي
"التقرب"

الحديثعلومألواعص

وهي
غا؟وستود@حمسة

السادسالوعمنسمهعندعليهاصرادلما@

سيبصاتقد@قدالمخاويبحلافوالتسعش.الثالثالوعلى@والستين،

"التقريب"

شيئا.عليهيردولم

السحاويشرحمندائرةأوسعالسيوطيشرحأنوالخلاصة:

شرحوأماللمساثل،وجمغاللأقواللقلأوأكثرعبارة،وألسطالله،رححهما

مصفهلمكالةتحريزاأكثريكونقدألهليدلسالقه،بالشبةفمختصرالسخاوي

من
الص؟لهداممرغوهوححر،اسالحا@ظعلموارث@إنهالص؟هذا

ع@مدلوععيرالاخرهوكادنوكثيرة،ونذو@رجلفإلهالسيوطيبخلاف

أعلمواللهوالتحقيق.الإتقان

الكتاب:طبعات-5

ديالقوللهقدفالسيوطي،للحافط"التدريب"كتابفإنسحقكما

@يطهر@التيتلكطعاتهأولوكالتمتعددة،طمعاتطبعوقدالأرص،

ليبالقاهرةالحيريةالمطسعة
1لسة 3 0 سركيمىإلاديوسصدكرهماعلىص،8

في
"

"،المطجوعاتمعجم
ديديكدوارد@@

"،مطموعهولماالقموعاكتفاء"

عيها.أقفولمصمحة،(280)فيوكانت

المحصرمالملادىالقردصالستيساتأواسطفيذلكلعدطبعهثم

بالقاهرةالدينأصولبكليةالأستاذاللطيفعدالوهابعبدالفاصلالشيخ

التشازاوأكنرهاأحسهاوكادالطبعات،التتمدلكوبعدتعالى-اللهرحمه-

عوصبرطارقمعاذأديالمباركشيخحاطبعةرآيتفيما
حرسالله-

الله

ومعمهجته-
الطمعاتهذهتحلوفلادلك

ص
أهمهمامنعديدة،ملاحطات

عدم
الوهابعد@الثعللكتا@،قيمهداتخطيةلسخةعلىأصحابهااعتماد

منيستفدلمألهإلاللكخا@،كثيرةنسخاذكرهمع
وخرحبال،داشيثاذلك

سقيمةاختياراتالحصفيوأختيروالتحريف،التصحيفمنكثيروبهالكتاب

يعمروأدنهبه،يستفدلمولكسهالصوأب،ذكرهاالتيالنسخوفي
رحمه.وله

قيمةلداتلشتمتأحرةلسحعلىالكتا@فأخرجواويخره،طارقالشيحوأما



رتح
ويلنوااتقري@شرحفيالراو؟ص

فيمكتوبةلسحةمنهاوأدق،أقر@لسحوحودمعسيمالاكهدا،عمل@ي

دإدهطارقالتيغم@كانماإلاالحاصه،نسحتهعلىومقاللةالمصخ@حياة

ولكنهاتلاميده،لعضروحطالمصس@،العهدصقريةنسحةعلىاعتمد

حالكلعلىليست
محموظتينكالتان@إلي@،أشرتالتيسسخحارتة@ي

يعشكلمللتوثيقوبالسهالدارلثصفي
الادرفيإلاالوها@عداليحله

وقدآنداك،الص@يال@طوعةالكتلقلةمسوطدلكفيوعدرهالقليل،

دنهوالحمددلكعلىأتياوقدالكتير،ولكى@اتهصالوتيقطارقالتيخاعتى

لعيدكادأومممودا،مصدرهكادماإلايقلمبحيتمطالعه،سيراهكما

علىعرمتكتوقدوالصة،الحمدودئهالكعال،يرتعويدةأوالممال،

ليرالمؤترةالمروقك@الة
طشحا

حييعوسين
دلكع@لكصتولكميالطعات،

تتحعع@الوقتصيقمهاكئيرةلألسا@
الاطرالمطالعولأدوشرحه،دلك

ذلك.وعيرأقوله،آرأريدماوهلةأولمرسيدركدلككأ

ألرهولا@سيأعثيلاأليالكريمالقارئأيهادكرعلىممكوليكى

والم@عالاطر@يهإدللالكرام،ال@تسوحهؤلاءعلىأحدتهمامتلعىكخالي
كريماكانفإدالرلل،و@صالحلل،م@شيءعلىواق@شكلايححويهلما

لما@و@ى؟الديوصالجثا،أهلسلوكسلكلا@وسا،أصلح
لص

ماواحدوكلالحطأ،لقلهلخماصل
مادأ؟!دكادترك،وقولهيؤحدص

تمالاحتهادوسعهماواحتهدوسعه،بدلإداوالعلمالمصلأهلصوالرحل
إرألايحقره؟!أرهدالعدلادميأيليقأحره؟@يعذرهالله@إدالصوا@،فاته

أنأوشك@لعرير،الإلصاف
بإصلاحهيشسغلماالعاقلعو@وفييعدم،

بي@رحموالعلمعيرهعيولصع@
اللهجعلماأهله،

ومنهلكرمهممهمياكم@

قطعةعلى@اللهتحقديروقمتأليهاعليهالتيهيحدرومما(1)
مىمؤدةمى

قدالمدكورلرأبالخحقيق،مذعىلعصهداكالاتحقجق
كيراهدهشرتام@سيح

المودةسثرتهملارمأول@ديسص@الخعليقاتمر
ولمرأيتماتلك،اا

@ييقعيك@
هدهإلىعيرهأعمالعلىالطو@ييتسملالمدكورهداملأدطريط

أاالدرحة
القطعةهدهاطبكللىكيه@وعرلت

مسؤدته!سلحهايواليعمليمى
ا

مكهالدي3الإ@يشريكهإلهوتحت
إد=وألدرلهالدث،هداصليمحهيدلك،م@



لالكتا@لتعريصا

الخطية:الأصولوصف-6

"الكتا@تحققاكمدلا@ي
الراويتدرب

طحطجهولآ@حمسةعلى"

وهاك

)د(.الأولىالنسخة

تحتالله-حرسغاة-المصريةالكخصدارمحموطاثصومي

أعلم-@يماموحودة-سسحةأقدمالحسحةوهدهتيمور،مصطيح(47)رقم

م@واتحسحخاالمصح@تلامدةكتمها@صروقدالكتا@،لهذا
المصتلمحسحة

أدالسحة9@دهلتكتوأثيادات،لدأخرىسسحةعليهاوقاللحياله،@ي

المصم@محنهاوكتصأسود،فعخادلقلمكتتوقدالكتا@،لشحأماتكود

@الخصوير،يظير@ىلمولكحهمحالف،للوبى

ني
وموسطدياصا،مكانه

@ورقة،(177)قهاأوراوعددسطرا،(27)مسطرتها:

ي
صمحة،(354)

وهي
ليادمواصغلالسحها@ىعليهاعلاتوقدالأحلىءقليلةحيدة،لسحة

ثححبا،المدكوريرالأعلاملعضترحمةأوالألفاطلعضعرب
عليمهاعلققد

ديأيضا
عدة

مواصع
محمدأحعدسالأشالألوالبخالعلامةمصرمحدث

المطوعةالسحعلى@صريقاطهاكادألههروال@تعالى.اللهرحمهشاكر

مى،لدهالمراعكاد"حاتمخهاوحاء@يته.تعليظلعصيطهرصكمااكآت

وتماسمائة،تسعيرلسةالمكرمشعمادمىالعشريرحا@@يالمحاركةالسمحة

عليمحمدسل@قاسمعمرسالاقيةاللهرحمة@ميرالماليةبيدهكتبها

ي@حلم
شرحإلى@سأصطرالله،ويتقسرقما

@ادوحاد،اسمهدكرمعحرىما

رححم،عمرراللهمإدوالهى،عرةعلىال@و@طوى
م@وتحديرايهظوهدا@قلت

وأصدركعادتهتعحلولوهدا،قلمراتعذةالكتا@هداطعلألهله،الاعترار

مهااتحهااليهدهلحرظتصدرأدقلالمسروقةشليهقاتثاالمدكورةلرته

م@عامي@
الدقةلسصتأحرتولكىت،الكلطهدهكتالة

وحس@
@ةال@

مراحل@ي

3،الكرالالثروعدعد،العمل
مىلعصيطىلفد

هوالمدكورأدالحاليعلملا

مععليه،الساطودولحرالخعليقات،هدهإلىالسالق
الحرءلعدالرتيرتاردلوأله

لعدمالعرلاوسرقه،صا@عليهمطاالذي
"،الأولقالكماولقالالعملي@،لي@

تنريرسنغد
ن@ديعولالنهالعرادبى"لا@

المعادوهواللالا،



كأ

لأ@2
اتقري@شرحفي4؟الراريبت@

لنواوي

اللهوحسباك@أدنهرسولعلىومصئناللهحامداالمقرئ(1الألصاري

فيهاالشيخحررهازيادأتلهاولسخهالمؤلفلأصلمقاللةللعالوكيل.ونعم

ماعلىريادة
اللهتقحلالحمد.ودتهفصحتالأصل،في

المؤلفص

ومنوالمصخح
آمي@!والمسلميىوالمعفرةلالرحمةلهمادعا

)ز(؟الانيةالنسخة.

وهي
صمصورةنسخة

وقدالله-،حرسهاالعامرة-الأزهريةالمكتحة

مكتبةموقعمنملونةمنهاصورةعلىحصلاوقدبالحمرة،متنهاكتب
ةلأحيروالأولىاعداوجهان،الورقة@يورقة،(161)فيوتقعلأزهر،ا

لأنواع@هرسصدرتوقدسطرأ.(33)ومسطرتهاواحد،وجهفيهما@
دغيتهإلىالوصولالقارئعلىيسهلالكتاب

"طرتها.وعلى
وسيدنالمولالاالواوي.تقريبشرح@يالراويتدريب

خاتمةالمتأخرين،بركةالعاملين،العلصاءأعلموالصسلمش،الإسلامشيخ

الثافعي،الأسيوطيالديرجلالالرحمىعبدالشيحمولالاالمحدثي@،
روح

"آمي@أمين،وبره.أجرهوضاعفروحه،الله

وهي
ماسيمالاقلمصنطالكلماتبعصبهاضسطتجيدة،نسحة

منورقةممهاتخلوتكادلابحيثجدا؟كئيرةحواشيوبهاأحيالا،يشكل

ماأوراقها،
تتميم،أولصارة،تحريرأولكلمة،صمطأولعرب،شرحلي@

هذاأهلمنرجلوأنهناسخهاعايةعلىيدلممادلك،غيرأوإصافة،أو

اخرها.وفيالمن،

منالمراغكانحال،كلعلىوالمسةالحمدودلهالتقريب،شرحآخر"
سنةشهورحتامالحرام،الحجةديعشرلانيالأربعاء،يومفيالكحابهذأ

الحقيرالفقيرالعبديدعلىوحده،دئهوالحمدوتسعمائة،وسحعيمسبع
أحمد

أحمدبكرسأليب@
عهوعمابه،اللهلطصالمالكي،السنفي

وعن

@يوقعت(1)
"

""المصربةال@دارثهارس

قاسملنعمروهوليء،وبىد،العري داتويعر@المثرئ،المصرياريالأ@
يقولكماكالص،لهحر@ةر

@ينرحمهوفدالسحاوي،
اللامعالصوء"

"وفال)6/311(،"
لارعخيرإلسادوهو "صلقرلهبنللجلالاويميلالناطة،بحمط@يها

فىو "

"الأعلام

أله(5/59)للرركلي
تحالىاللهرحمه(@938)عامتوثي



بالكتا@لتعويصا

سيدلاعلىصلاللهم،المسلمشحميعوعنومايحه،وإخوانهوالديه،

كثيزا.تسليماوسلموذريتهوأزواجهوصحبهوآلهمحمد،

سكرىمنهطاشتللحمسهوىأصذمنيار@

وأذرى"أذفعهتج@بكبالذيأعلمللأئت

)ص(الثالثةالنمخة.

وهي
كت@وقدالله-حرسهاالعا@رة-الأرهريةالمكتبةمىمصورةلسحة

@وقعصملونةمحهاصورةعلىحصلماوقدلالحمرة،مت@ها
الأرهر،مكتسة

سطرا(25)ومسطرتهاوحهاد،الورقة@يورقة،(276)فيوتقع

"الأزمر@ةالمكتةموظفيأحدبحططرتهاوعلى
الرأوى@يتدرب

السيوطيالدينلحلالالنواوي.تقريبشرح
"

وهي
ألهاحواشيهاعلىالسح@روقلعصدكرمرطهروجيدة،لسخة

آحرها:وليأحرى.دسحةعلىمقاللة

تموقد"
المعتر@المقيريدعلىوعوله،اللهلحمدالحبارك،الثرحهذا

ب@إسماعيلوالتقصير:بالذن@
سنةالححةأدي(سلحالقاوي،أحمد

سيدلاعلىاللهوصلىالمسليب@،ولحميعولوالدلهلهاللهغمر.(1286)

ولسلموصحمهآلهوعلىالأمي،اليمحمد
"

)ظ(:الرابعةالنسخة

وهي
ميخاورقمهاالموره،بالمديةالماروقيمطصمحمدمكتسةسمحة

(398).
علىالمسورة،لالمديةميةالإسا@الجامعةمكتحةمصؤراتصوهي

ورقة،(11(184)وتقع)1746(،ديهاورقمهاوالسلام،الصلاةأدضلساك@ها

سسخيلخطكتتوقدسطرا،(25)ورقةكل@ي
معتاد،

وهي
كيرةلحة

الأحطاء
@االأعلب،الأعمدي

لعصديولكهاولص،وسقطتصحيصلين

خلالسيطهرصكماالصواب،لإحرازالنسحجميعتتميزصالمواطن

هكدامسخلالرفمهذا(1)
ثي

وثيالمحطوط،مىالناسيةالصمحة
عدلاالحصورةالحة

واحد،وحهورقةكليرمهاالأولىورقةالأرلعي@يروقعولكىورقة،(2"8)

أصلهعلىحاءدلكلعدوماالمصور،وتصر@تقطيعوهداص
ورقةكل@ي

اولبرفمهملمالكتا@أولفيورقاتأرلعوهاكوحهاد،
@مدرحهوورقةلح،

روعىلإداأيضا،3نر
أعلمواللهالإضكال،رالكلههدا



"@
@

س

النواويتقربشرحالراوفىفيبرت@

المتمت
م@محقولةأدهاوالطاهرالكتا@داحلالسحدروقم@

صحيحة@سخة

واللهالخلل،مندكرتهمماكارمالكادلسخهايتق@لمالاسحولكىعالية

الحالدحقيقهأعلم

ليهمادكر(3-2)الورقتينلي@ورقتارمنهامصورتا@يأدرجوقد

آحرها:ديوحاء@يهال@دكورةوالأنواعالكتا@لمواصيع@هرس
م@المراعوكاد"

لسحه،

حمسةسنةشوالشهرأعن(التاسعدي
وستي@

آمي@له،اللهعفركاتبهيدعلىصيرها،ووقالاح@امها،اللهأحس@وأل@،
السحخةهدهتمتأ!امي@

"صطولاللهلعود

)ح(:الخامةالنسخة.

وهي
وهيالحيد،وق@تريم،رلاطمحموعةالأحقا@،مكتسةلسخة

الإسلاميةسعودمحمدسالإمامبجامعةالمحطوطاتقسمفيمصورة
بالألوأن،مصورهمنهاسسخةعلىحصلتوقد)@9086(،ورقمهالرياص،،

وهيسطرا،(31)أسطرهاوعددوحثاد،ور@ةكل@يورقه(153)@يولقع

دقيقيماغيربطريقةولكنالحمرة،سلونمت@هاكتبوقدحس@،لسخيلقل@
طرتهاعلىوكتالخنتحريروحدها@يعليهانعتمدلاتحعنا

الحديت.علوم@يالمواويتقريبشرح@يالراويتدربكتا@"

الفهامة،البحرالحبرالعلامة،العالمالإمام،المتم@حومولاناسيدلاتألي@

جلالزماله،ومحتهدعصره،وفريددهره،وحيدالرحلة،لمدقق،االمحقق

بكرأليالدينكمالالشيحالمرحومنحلالرحص،عدالمصلألوالدير

@سحالثافعي،السيوطي
لركاته،صالمسلمشعلىوأعادمدتهفيالله

وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلىأمين،آمينوآله.لمحمدعلومه،وبركات

مامنهاتملكاتوعليهاأجمعير"،
اص(.021)سنةإلىيعود

وهي
ماالأخطاءكثيرةلسحة

أثروبهاولحن،وسقطتصحيفلي@
تقصفولعصأرضة،

أخرها:وفيوترميم.

مما(1)
"هاالاسحقوليستعر@

@سح
الله

لي
حئايكودلم@عادهالدعاءوهدا"،@دته

هدايتق@ملكج@موحوذا،
مع

ما
م@آحرهالي

أله
ص(3!986)لسةلسخهاص@رع

يصي
خمسةم@شحوالمصح@و@اةلعد

ولسعض
ألسة



لالكتابالتعريص

محمدسيدطعلىاللهصلى@والممة،الحمدولتهالترب،شرحآحر"

لسحصالمراعوكادوسلم.وصححهوآله
الاتينيومركالمطالكتا@هدا

9شهور@سةالأولى@حمادىعثريرحام@المارك 8 المقريدعلىحى6

1محمدالن(1الدينحير عمر@توت،س(1
لثمدعاولمرولوالديهلهالله

وسلموصحمهوآلهمحصدعلىاللهوصلىا!آمي@لالمغمرة،
"

7-
الكتاب:تحقيقفيالعملمنهج

إحراحفيحريالقد
يلي.شماأوحرهممهجعلىالكتابهذا

دلةمطدلبلقلالمذكورةالحمىالحطةلمحسحهعلىالكتا@قاسلناا-

ك@ا@هدالأدودلكي@رة،كالتمهماالمروقلدكرديهااعتيادقيقة،

عرقدلكعلىمتلآهاوأصر@أحياتا،وردفيهوللحر@ومصطلح،قواعد

@قدللكتا@،المطحوعهالسحجميعالمعنى@يضاعإهمالهعلىترتبيسير

المصنفقال
@ي

لحمعالالمرادفىثممقدمته:
علىلهاوضنال@،

"،طلابها...
المعخمدةأصولام@لسحوأرلعللالحطحوعات،حميع@مي

وهوبها(،)والضن
علىمعطوفالها()والصقولهعدئذيكودلأنهعلط

لهالمعرصهداأدمعحاه@يكود)وطن.(ممعولهوالذي)الالفراد(

لي

لها،3طاعلىلهاالمسأيضاوطنلالكتب،الالمرادظ@قدالسيوطيكلام

ألتاهماالصوا@ن@ا@محض؟علطوهدا
ص

ليكود)وضن(أط(سسحة
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المؤلصمقد@ه

@
@

@

@يرحملمجمرحق
1)

وسلموصخبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

أشا@حعلالذيدتهالحفد
(3"

مقامورفعمؤصوله،إليهائقطعص

لثئهتك@لممىأنجاءزفرةفيوأدرحوسولهفاهواتاهلابه،الواقف

شهادةله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدمغلولة،المطلينبزخارف

برداء
(4)

أنوأشهدمقحوتة،صاعدةلأغلىاوللملكوت@مشمولةلإخلاصا

وآتاهمأموله،الدينإكمالمىبهبلغالديورسوله،عبدهمحمداسيدنا

ضأحاديثهحدائقمناحتو@الحكم،بحواهر@حطقالكلم؟جوامع

الخافقيى
()

شذا
(6)

آيهوعلىأوسلم(عليهاللهصتىالمظلولةأزهارها

@ي
"الشملةقلأط(

لستيمولهلالحير،وتمميسرر@
"

ثي
"ألسا@"أ@(

ير
فذفال"وفرئلإلساد،اسألهماوهوالؤذ،هووالول،ا"سؤله"أط(

والطرولمبرهلالهمر(36أطهبموسى@،لزكاوت@ت
)سالصحاح!محخار"

"أط(
"أر،علىوسسخةأ،أحويرلرد"،

ويرلرد"،
كماأح(علىسحة

أولبهما،دبححلطوالمهاراللللأدأ@فاهما،أووالمعر@،المشرق"الخا@قاد

مرمتهاهما"،أووالأرص،السماءطردا
ودىأر(،حاشحه

و(@)حد"اللط"

الهينمألىفول
بق()الطلهبفالالمعر@أدودلكوالمعر@،المنحرقالخا@قاد"

لالواكماماد()الحا@ثالوا@المنمرو،علىالععر@لعنحواالعات،وهو

"يمالوان(.)ا

"،الرانحةدكاءقوة"شدا.
و@يأرأحاشيةص

إداندا،"ا(د)شاللساد،"

المسك،رانحههوثالوالمسك،وهولالندو،ل@

ل(ل)ط"الر@لار"والطرالحمي@،المطروهوالندى،طلهااليالمطلولة:

ثيليست
أ.وأ@رد(،



المؤلفمةمض-

دويوصخحه،
دألأفجاوالكريمة،الأصولا

أ(
لمأثولةا

(2)

لعدأما

بهيغتنيلاالدكر،شري@الفخر،عطيمالقذر،ر@يعالحديثعلم@إن

الدهر،ممرعلىمحالسهتفحىولاغفركلإلايخرمهولاحئر،كلإلا

قاموسهلجةإلىعرمح@وكت
(4)

عيريوق@حيث
أكتفولمثاط@ه،د

لورود
(1

حتى@رتمجاريه
(6)

ص
الراحةعلىلمنوقلتومماشئهمنمعه

الأولبقولمتحتلاعول،
(8)

61)

(17

8)

دلأمطواالر@"المحد

حمع
ماحد

"الربخ@3الكروهو
أر(حاش@م@

"،والر@المحدوالأثالعطم،وتأقلماله،كثرالرحلثلخ"المأتولة
ص

و@يلتصر@أر،شيةط
شيءوكلأصلهشيءكلأتل"ل()أثاللساد""

للو@للوصأللصلصلدلم
"

كطاليحر@،عيروصمها-الميهموإسكادالعض،تحخليتالعمر-
@ي

محخار"

الصحاح
"

لالحرلمقاطهالحاهل،هالهوالوادرأ،م)ع

"أر،حاشية@ي

موصعل@لألهودلكوسطه،الحرقاموسو"الماء"،معطم
القممىوأصلوسطه،مها@ماساأش@الماء@هولامه،الحرليعوراأحد

العوم@
@يسلاماسقاله

2/2)"العري@" عد@يأيع@ولحوه0(،0
اللساد""

"أط،مي
رد"@

ووسعتثتحت"لقرت
"

كما@ي
ر(ق@)اللساد""

@ي
"مائه"أر،علىسححة

يرالأصمهايداودال@سهماوقدالفرلل،الكاملاليادص
(191)"الرهرة"

الحاحطوعراهدلك،علىتالعهأحدص3والقيس،لامرئ
ثي

/7)الحيواد""
والمرد@ي1(،06

ملال@"
ليرلهعدوابر2(،1/11)"

1(،37/2)المر@د"العقد"
@لرمحشريوا

ي
"

رليهع
حمدود@واس)222(،ر"لألراا

ي
"

1/1)"تدكرته 5،)4

يروالأشيهي
"

1/2)"المستطر@ الئ@لعمد(80
سمعاويةاس

اللهعد
حعمر،ل@

"واطر
حامعه،وتعليق(63)"شعره

ديالمعريالعلاءألووحالمهم
"

لثمعرشرحه
المتي

تطوألو3(،3/6)"
يرم

2/3)"الحماسة" 6 4-3 يريوالىاص5(،6 "
الميلديوادشرحه

@يرشينوال@)212(،"
والس)951(،"العمدة"

لي وحصومهالمتسييرالوساطة"
"

ثيالمررلايوتردداللني،الموكلشرمى@حعلوه "

(338)لعدهاعراهماثمأوس،سلمص(323)الأمرأولثمسهماالثعراء"@عحم
لعيرهوأط@هماوقالللمتوكل،



أحصدوفيكتالئنا@اد@
(1)

لخكلىالأخا@علىيؤفا

مثلولمعلتنيىأؤائنحاكاتكقاسنني
(@)

ما@عئوا

مع
أمذليما

(3)
لهتعالىالله

علىيظلعالديءكالت@مسيمالعلوم،ص

@هم
الوحيريرطإلىأسقولمدولتهااليوغلومهالعرير،@ال@

@اتياللعة5والثمى،الر@عةله@ألىحهلةمنالديوالثقه
يمخصعالدبوالححووالقرآد،الة

الحديتيضلخولاالرلل،لكخرة@اقده

دلكعيرإلىللخاد،
اليوالحياد،المعانيعلوممى

()

هي

(6)

@ال@للاعة

@يهثاأ،/1أحى/وحررثفؤلثاتدلككلأتمتوقدتبياد،والحديث

علم،لعيرالحديثيدعىممىكعيريأك@ولمومهماث،فواعد
فتصا@5

مادةإلى@غمملتتعيروعخور،شحكلعلىطعال@كئرةأمره
يحخاح

عقالالتمكترثولايحوزأفىإليهالمحدث
طقتتملحور،أولمحححع

م@شيءبرالشطرهداليس
والالببامكا@5المدكورة،درالم@

مت

دوالساأوأوائلحا(،
دو)إلاأوكرمت(،أحسالا

أدلالطاهركرمت(،أحالا

مرتصر@هدا
تعالىاللهرحمهالمص@-

"أط(

كالدي
"

لي
وأحأأ@،،

ولى"،أدلي"
هأفلماموالفماأط(عليسحة

مس
ه@

لعله
يعي

الطكتاله
مع

مطوعوهوالقرآد"،علومميالإتقاد"
ل،مدا@

تعالىاللهرحمه@راهيم-المصل!ألومحمددالأش@

سقط
يليت(6)أط(س

أأ@

مطوعا@@إلال،الر@اويلأحمدالوطى"الحلال@كحمه"شئت-إدراحع-

1الرلاطوالر،والرحمهللحأل@المعر@دار 3 9 7@-9 7 71
م،،

اس@ثمىخد

والحارروا@اليال@وللعها@ص@،حمممائةلعت@مؤلماتهالسوطىتلمحدالداودي

لي
اليوطيمحطوطاتديى"

كأالآرمخاالموحودمصقا،عروأحدتسعحائة"

صالمطوعوأحصيهامصفا،ودوتسوأرحةئةلسعطالعالمتم@
للتكه

ودسعشليةونطمائتيى
راحغكانا

وحودها"وأماكرالوطيمحطوطا@دلل"

الراتمركرموراتصرلدار،الطسعيهدوأحمداليالي،إلراهيملمحمدس

3رلكوتطوالمحطوطات
4الثالةالطعة)35(، 1 ا@6

"أ@(وثىالوها@عدالنع@ى@طوعه
و@دوهو@صحسص،لالحيم-لحور"-

حوفال،الإهطعلىعلامة)ح(حرثالحاءتحت@كخماوأحأأر(،سحاحودهاط

لالحيمالاسهاس



لمؤلصامقدمة

لجمعالالفراد
وضن@الكف

(1)

يحملالحماركمثل@هوطلالها؟علىبها

يفتدلمالمصطلحفيقألل!عىسئلإدحطالهاالالتثاععارئاصأشفارا

يعر@لمديحهفيمألةلهعرضتأوجوابها،إلى
خطأها

أ/أد/صوابهامن

لدلكفصارإغرالها"@ييرلأديأصلمالحديثصبكلمةتلقطأوأ،،

التاصرين.خيروهوتعالىواللهللساحريى،وهرأ"2(للاطرين،ضخكة

فيقيدتطالماوقدهذا،
(3@أفيهوعلقتوروائد،فوأئدالصهدا

ديجحعهايحطر@اليوكادوشوارد،نوادر
@الينتفععقدفيولطمهاكتا@،

اللهوليئالحافطالإشلاملسيحوالتيسير"التقريب"كتا@درأيتالطلا@؟

وأئده،@وكثرتقذره،وعلانفعه،حلكتاثاالواوي،زكرياألىتعالى

هدهوتطاولصاحبه،وجلالةجلالته،مغوهوموائده،للطالبينوعزرت

الأرمان
(@)

عليه،شرحوصعإلىأحديتصدلمأ،أر/1/وصعه!حينص

ادحرهدصلدلكلعلفقلت:إليه،الإلالة(3وألا
(6)

ساءلمنتعالىالله
من

كتالةعلىالعرم@قوييريد،ماإلاالوجوديريكورولاأ،/1أح/العيد،

ولينلينهمادكرمعومبانيه،ألماطهوتحريرمعاليه،بإيضاحكا@لعليه،شزح

عنهالحوابمعاعترأص،أوإيرابأولقص،أوزيادةفيالحماوت؟م@أضله

عيره،فيمخموعةتوجدلاحلمة،ولوائدعلثة،روائدإليهمصجفاكاد.إد

@ك@ره،قبلهأحذسارولا

ومتوكلاتعالى،لاللهمسخعيثاذلك،فيترعت
"وسقيتهاكالا،داكوحذاعليه

الواويتقريبشرحفيالراويتدرب
أ@/"

مختصر"د"ثئمحصوضا،الكتابلهذاسرحاوحعلته@(،أ/
(7)

الن

لمحتوا"،والفن"وأ@(وأح(،رأ،و@أد(،
العارة.تشقيموسهأط(،م@

@ي
"وأر(أد(،

"،هراءة

وراحع
االلاعةأساس"

أ(ر@)للرمحثري

"لأرمها"ط(@(4)رخ،@يلشت

أد(،@يلجت
إلى"ولا"أط(ولي

وأخ،أر(،
"

"،دحره
"أأ@و@ي

ادحر"

"5يريد
الصلاحاسمخصر

كمااققربا،"أصلوهوللووي،لإرشاد"ا"كا@"

احتصرتهاتدىلإرشاد"ا"كا@مىاخصرلهكا@)وهدا"مقدمتهالوويقال
ص

"

"الحديثعلوم

عنمادش=عمروألىالمقى،المحفقأالحا@طالإمامللثع



لمؤلفامقدصة

عموماالفنكتصولسائرالصلاح

معوأخرى،السائلجابةفهوبلوحهه؟حالصايخعلهأرأسألوالله

.(1أط/لأحرىواالدسيا@يوقارئهمؤئفهبه

أعلموالله"(،الضلاحلاسالصرو@الرحمىعد=

حضالرعدالديرصلاحعخادسعمروألوالديىتقيالعلامةالإمامهو(1)

"صا@الالحى،الشهررورى
5الفهور"الحدبتعلمألواعمعر@ه

اسمعدمه"

"،الصلاح
ص@كتا@أشهروهي

@ي
5سةولدالص،مدا 7 وتوير@،7

سة

5 6 وراحع4،3
"

(14لم-01،/23)اللاء"أعلامسير
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كواند@يهافقدمة

أوهذه(
(1)

فوائدفيهامقدمة

فيالاولى:
حد

يتبعه:وماالحديثعلم

الأكفايالنقال
(2

@ي
علىثهتكلمالدقيالقاصد"إرشاد"كتا@

العلوم-:أنواع
"

أقواللتلعلىسغلعلمبالروايةالخاصالحديثعلم

طهاألكلاوتحريروصحطها،يتها،ورواله،عاىسوأ@لنيا

الرواية،حيثهمهيعرفعلئمبالدراية.الخاصالحديثوعلم

ضا@وأوشروطهم،ة،لروااوحالمها،خكاوأعها،اوأصوشروطها،

الحهى.لعلى@ا"وماالمرودا@،

وولحوها،السةلقلالروايةفحقيقة
إليهعريصإلىدلكلساد

دلكعيرأوإحار،أولتحديث،

لسماع،مرالتحمل؟ألواعم@سوعيزويهلماراويهاتحغلوشروطها:

(@أد/1/ولحوهاإحارة،أوعزض،أو

ولحوهمالا@طاع،والاتضال،اوأنواعها

والرد.القول،وأحكامها

لحرخوالة،لعدااالرواة.وحال

@يلشت(1)
أد(

ثى(21
سإلرا@(أمحمدسالدي@لرهارالإمامهوالأكمالىاس"أدأحاشحه

ساعد

معوالطهالرياصةالعلوممىعلامةالمح@،لأدصارياالمصرى(النحاري1

الامةالمشاركة
وقدصد"الظإرشاد"كالهعلىلالوقو@دلكويعلمعيرها،لي

ليترحقهأوصحت
"

7لمةأتو@ي 4 والطراري،الأ@علىكخه(@9

ليترحمته
الطالعالدر"

ه@المحقولاتليىوما)2/97(،"

1-102)صد"المطأسىالىالماصدإرشاد"(3) 07).



-

غح@في
فوائدفيهامقدمة

ممالأدأء،اوفيالتحمل،فيوشروطهم.
(1)

سيأتي.

منلمصفاتاالمرويات:وأصناف
لمعاوانيد،لمساا

لأجزأء،واجم،

غيرهما.أورأ،وأثاديث،حاأوغيرها،

أهلها".اضطلاحهوصرفةبها:يتعلقوما

":(3)جماعةبنالدينعزالشيحوقال

يعرفبقوانين،علمالحديثعلم

الصحيحمعرفةوغايتهوالمتن.السندوموضوعه:والمش.السندأحوالبها
."غيرهمن

حجبر.بنالفضلأبوالإسلامشيخوقال
يقال؟أنلهالتعاريفأولى"

لمعرفة(ا1عد،لقواامعرفة
(3)

بحال
(@)

لمرويواويلرأا
"قال:"

شثتن@

آخرهإلىالقواعد..،فقلت.)معرفة(،لمظ.حذفت
(6)

"

الكرمانيوقال
(8)

في
"

""الخاريشرح

واعلم
الحديثعلمأد"

(5)

(7)

وأخ@(.أط،،في
كما(،"

ما""أ@(ولي

حعاعة،سإلراهيممحمدسالعريزسعدعمر،ألوالديرعرالقصاةقاصيهو

7@سةلدمقولدالحمويالكماي 6 محمدالدينلدرالإمامهووأبوه@،7
بر

براهبمإ
-358/8)"الده@اشدرا@واطرالروى"،المطل"صاحصحماعه،اس

@ي
"الكتا"

"معردةإلىدهايتوصلالتي

أنتناهوما"،لحال"وأط(وأح،،أد(،ليكألها
المصح@وكدا@لهاأ@(،ثص

في
(@/2الرخر"الديالحر"

الصلاحاسعلىالكت"
"أ@،في(6)(225/1)"

."الح

للرهان"الوفيةالكت"وانطر."،الكتم@االحطوعفيالعارةهذهعلىأقم@@
(63/1)الحقاعي

سعليبريوسفمحعدسالديرشممسهو
عد

لسةولدالكرماليالكريم

1 77@

لمكةورمبوهوالحخاريشرح
7سنةتوثىسدادأكطه@ 8 والظر.@،6

8/5)"الذه@)شذرات 0
5 06).

هدااسم
@يهالنصوهذاالححاري!،صحيحشرحيرالدراريالكوا@"الرح.

(12/1)



فواندفيهامقدمة

هووحذةالله.رسولإثهحيثمن@،ا@/2/@رو؟أللهرسولدأتةموضوعه

وغائةوأحواله.وأفعاله،جملى،اللهرسولأقوالبهيعرفعلئم
(1)

رالفوهو

."الداربنبسعادة

الحا-وهذا
الاستنحا@لعلمشمولهمع

شيحايزلولممحزر،عير

العلامة
الكافيحيالديرمحيي

(2

يتعجب

(3)

علمموضوعإن"قولهمن
هذا"ويقول"،الرسولذاتالحديث

لاالط@،موضوع
موعوع

"الحديث

ولي@الكرمالي،ذكرهااليالحايةلبلىتعارصلا
حماعة،اسالردكرهاالتيتلك

حعاعةاسذكرطالتيالعايةأدهالكماعاية
دكرهاوالتيالاصطلاحية،الحايةهي

هيالكرمالي
"،الدلولةالعايهالأولىاصلقلشنتدوالرعية،يةالظ

وسم

لىأ@ادهالسساو،هدامنللىكلاموللسيوطي"،الأحروله"الأحرى
الدىالحر"

.(@/2الرخر"

ال@عرو@الحمي،سددسسليطمحمدساللهعدألوالديرمحييهو

@الحا@اسعمرلأي)الكاية(محتا@انشعالهلكنرةلدلكئفصلالكانججي،

6 4 6@

7سةولدالححو.ير والحوالمقهأصولإمافا@زا@يدى@،88

8

تو@يالحديتعلومفيوطراللاعة،
87لسة /9)"الده@ندرات"والطر@9

لوالع@لوحهكادوإلماالكرمالي،كلامصالكاليحيلتع@وجهاأرىلا8

"ك@الرسولداتالحدبتعلمموصوعإن"فوله.علىالكرمالياقتصر
عدوو@

"قولهمعولكنالحد،هدا
لعدالع@،لد@"اللهرلمول@حت!ص

ل@ر
الحنة

لاالطث،موصوغهدا"قالحيصالكافيحي،م@الحقيقةفيالعح@لمادالمالمسة،

أحدعيهلا@هأديمكىولاإليهيسقما@@هدا"،الحديتموصوغ
صلوحه

موصوعإديقولالديدافمىالوحوه،
أرإلااللهمك@311اللهرلولداتالط@

هدايكون
حرج

ه@

اعلمواللهفيه،ماوثيهالتهكم،محرح

ماكسالهلعدو@مت-3
الأصل،حطلحالصلحطأح(حاشهتعلىعلىلثدم-

ال@كلامبلحاء@بهإ
ليهحي

الحدودثيبشرالحبنبةقيدثإدمنه،ينع@م@ا

أدسكر(وألاوحوها،
موصوع

الدا@هوالط@
م@

وعلموالمرص،الصحهحت
صالله،رسولدا@أهوالحدلت

أ"أشححاأثادهع@اللهرسولإسهحت

هوىالمحقو@وماص
الحاشههدهأصا@مالى@طهرما

الأرصهص

أعلمللهوالرطوت،وا
فيحيالطإمحتصر

"(112)



لمحوائدثيهامقدمة

والظيبئحماعةاسالدر@قالالسد،وأما*ة
(2)

"
عنالإخبارهو

المتى"طريق
(3)

ا:@وأخده!ا(حماعة.ابرقال
من

وهوالسند
(@/1أر/أرتفعما

عىوعلا

()

@لافىقولهمم@أوقاثله،إلىير@عهالف@حذلأرالجل،سمح

الحماطلاعتمادلسذا،المشطريقالإححارص@ميمحنمد"أي"ت
في

أح/1(عليهوصعمهالحديتصحة

"قانلهإلىالحديتر@ع@هوالالاد،وأما

معمىفيمتقارلادوهما"الطيىقال
الحفاظاعتماد

دي
الحديثصخة

عليهما"وصعمه

واحد"لتيءوالإلسادالديستعملوفىالمحدلمحود"ححاعةالنوقال

المسند-وأفا*
اراتاع@دلهالئود-،لمتح

المصئفكلامم@الرالع()الوع@يتعريمهالآتيالحديتأحدها

اسم@ثورووه،أيالضحالة،ألسدهما@يهحمعالذياليها@الئاني

ممعول

سإلراهحممحمدسالدلر،لدرححو
اللهسعد

س
اللهعدألوحماعه،

@لامال!نح

و@ا/صبى
6لسةولدة 3 9،@

وتو@ي
73لسة الد@،ثدرات"والطر@3

آيةكادرالاد،والمعاليالريةالعلامةالطياللهعدفخمدسسالححئىهو
ا@

تو@يوالسةالقرآدم@الدقائقتحراح
7سة 4 "الد@شدرات"والطر@3

(239/8-2 40)

"

"الحلاصةو")92(،حماعةلالر"الرويالمهل

محطوطة(@ا/الللطيي
هديةلراا

"لم@هلاو"وأط(،أ،وأ@أر،،كدا@ي
@يووقعت

وأح،أد،،
لمسد"ا"

علطوهو

"أ@(@
م@

قاطكماالسد"اورهريوعارة"،
"،الفحعنوعلاالحمل،مر

راحع
"العر@رود"

د(د)س

"

دلا(ا/ال"الحلاصة"(7)(30-29)"الرويالمهل

حوه

"

(30)"الروفيالمحهل



فواندكيهافقدمة

"الستها@مسد"@مصدرا،@حكودالإلساد؟لهويراديخطلقآنالثالث:
(1)

أحاديثهماأساسدأى"المردوسمسدو"
(3)

المتنوأقا*
"

لهو
تتقومال@يالحدبألماط"

)ث(

قالهالمعالى"،عا

الطييي
()

"حماعةاسوفال
ماهو

الدعايةأ،أد/2/إليهيمخهي
الكا@مر

م،

إماأأوأحذه
(6)

)المماتة(،من
وهي.

عالةالمشأ7(لأدالعاية،فيالفاعدة

واشحرحت@هاليهصتهحندةشقنتإداالكنش@(:)متتأوصالد.
(\

@كأ@

صوارتمعصئتماوهو.)المش(،أوصلسدهالحشاستحرحالمسحد

أوصقائله.إلىعهوير@لالتديقويهالمسيدلأد@،أ@/2/الأرص،
@

)تمحي@
(9)

لالعص@شدهاأيالقوس(
(10)

الحديتياقؤبالمسمدلأر"

5)تالقصاعيسلامةمحمدساللهعدألوالقاصيمؤلمهأسد@يهوقد 4 5،)4

وهدالد،أطلدودلاححصارالسلعلىصمهالدى"الشها@"كالهأحادلت
المد""

حمديالنجحشحفحقمطوع
4لسةالرلاله،داروشرنهالسلمى،المحيهدعد 0 أ@4

الدبلميشيرويه@شهردار-سشيروبهشحاعألوالحامطصمه"المردوس"كتا@
5)ت 0 أصطء.كرهحعلهطربمحه؟آحدا"،النها@"ك@ا@علىمحرخا(@9

3

مد"(@558)الدسلمىشهردارلىشرو@هلنهردارسمصورأسالحا@طولدهصص

طعوقد"،المردوس
"

مردوس
عامهرةلقالاالريادلدارللوالد،لأحار"ا

1 4 0 و@@،8

يطع
لأرححرية،لامحطوطةأحراءومهلآد-،اإلىعلميح@المردوسمسد"

ليححراسالحا@طاحتصرهوقدوعيرها،حكمت،وعار@والسميدية،
تسديد"

لثامرحلاصةوطعت"،المردوسمسدخصارطالقوس
والطر"،لمردوسا"

"المحطوطالعرلىللراتالاملالمهرس1

3/1)الحدت()لسم 4 58)

"وكا@لأحار"،اضها@"كتا@إلىيعودالصيحر
مردوس

لأحار"ا

@ي
"وأد(أ@(،

تقوم
"الحلاصةو"ال@ع،لقيةم@والمثمت"

أ@(ولاأد،،كألت(6)أ(أ/ال"الحلاصة"

"لأله"ور@(أد(،في

اليمىأ@(حاثية@ي
عروقها،معالمرادلكىأحرححثا،أي)واسخحرخها(قوله"

كما
لي

الظ"
موس

الصحاحو""
يريدأدعليه@كاد"،

هيال@صة؟وحلدةلعروق@ها""

كماالحصجة.
لي

"اللعةف

تمشأخ(1@ي
"

)
@ي

الرويالمهل"
""

و،صولعصص،الموس،@ضبر
لهشدما

صلاحنها"و



كوائد@يهامقدمة

الضرقليلفياستعملوقدالقديم،صذفأصله.الحديث؟وأفاعلأ

فشيئاشيئايخدثلأنهوكثيره؟

حجر@يابنالإسلامسيحوقال
"

فيبالحديثالمراد""البخاريشرح

لأله"القرآنمقابلةلهأريدوكألهالنبى،إلىيضا@ماالثرع،عرف

قديم
(2)

"

ا@يحيوقال
والضحابي،الثبي،قوليكودأنصأعمالحديث"

و
لتاا

هميروتقروفعلهم،لعي،
"

فيالإسلامشيحودال
"

فراد@المنعلماءعدالحمر"الحبةشرح

الحديثوقيل:والمقطوع-الموقو@وعلىلمزفوع،اعلى@يظلقانللحديث،

حاءما
حاءماوالخبرالنبي،عن

@عيرهع@

لالسنةيشتغللم@قيلتموم@

عمومبيسهماوقيل.ري(.)أخاونحوهالتوارلحولا2،أط/)محدت(،

"عكسولاخر،حديثفكلمطلق،وخصوص

التقحدلرطإلاالمردوععرعلىالحديثيطلقلاوقيل

"

(29)"الرويالمحهل

هذهقديماللهكلام@صهمقول"فى-دصاليح-آلا@إسمحمدسالشجحقال

حاءت
دهولوهيكالصوفق،المثحاهيرلعصكلامفي

"

@مثاته،الأولدهولاو

المرادوليىالاحاد.حادتالوع،قدبميقالأدالصوصعلبهنطقوالدي
الحمهأهلكننموكتم،لالتهموحودعرولكادماوحودللالحل@،لالحدوت

1هداوأتي 3

@يالصوا@أد@الحاصلوالحياة.الكماللارمهداصلل
الوعقديمم@أسلمالوعوأولالآحادحادتالوعأولألهالا@هدا

قاوى""

سهءطلسهولا@ىالت@كا@يوحد@ىولا"،إلراهممحمدسالنحورسائل
سحالهاللهتسمية

صمةع@التعيرأووصمهأولالقديم
صثاتهمى

الطرلالقدم
"

1/2)"نيميةال@ثتاوىمحموع @و"(45

1)2/321،له"السةهاح شرحوا1(،3
ال@طالعفيدة

و
الرسالةمؤلسسةط)1/87،77("ة

"

1/2)"الاريفتح (99)الحديثشرح(33
علىالحرصلا@العلم،كتا@م@

دححوه(@ا/ال"مةلحلاا

لكه)7(،المكر"دحةاشرح
هاهما.ععامحتصر



فوائدفيهامقدمة

المصثفذكروقد
الحرخوعيسغودالمحذتيىأنالسالع(.)التوع@ي

والمرفوعلأثر(11(،لاال@وقو@يسمونحراسادأوأد@قهاءلأثر،باوالموفوف

بالحر
2

ل@ة)أثريا(الفحذثوئسقىرويةلمعنىالحديث،أثرت

في
والمسند:والمحدثالحافظحذ

يرويمنو،@والئود،لكسرالمسمدالثلاثة.درجاتأذلىأداعلم

وأمارواية،محردإلالهلي@أوبه،علمعدهكادسواءلإشناده،الحديت

منهأر@ع@هوالفحذث

الزافعيقال
(@)

وعيره
يسمعودالدينيدحللمللعلماءأوصيإذا"

دالمحرال@حاعلأدوالمتود،الرواةلأسماءولابطرقه،لهمعلمولاالحديث

بعلملي@
"

يون@برالتاجوقال
(6)

في
"

للمحذث،أوصيإدا"التعحير"شرح

سفط
صاكرأحمدالنبحالعلامهالمحدتعلىوفدالح،لفجةمىوالمنمتأد(،م@

"قائلآاد(حماشيةعلى@لمهتعالى-اللهرحمه-

@ي
رالمطوعةالسحة

ادة
و،لي

محمدأحمدوكهأحرولعلها@لالأنر(المو@و@يسمودحراساد)وأد@ثهاء

"عهاللهعما

"أر(حاشبةثي

و@ي
الظ

لالصم،والأنرةكالأنارهوروابنهالحدبلفلموس

ا"طرا"،نرهوط@أنز،

موسلم!
"(1/3 ىو@)أش(،(75

ا"

لطب
)أفس((1/25)د"

دكرتهإداآثرهالحديثأثرثقولكمصدروالأثر"المعار@دار@

الظألوهوالم(
سم

س3الكرعد
الرالعى3الكرعدمحمدسالثصلأليالعلامة

شحالمروس
ولوكأ@،هدهسهولدالدسإماموالعر@،العحمعا@النا@عه،

6سة 2 "والطر@،3
22/2)اللاء"أعلامسير 52-2 54)

@يالئيراريقالهالمعمىهدالكىعلجه،لقصلم(5)
كما@يالمهد@،"

"

المحموع
"

مع

(4لم2/16)تكملخه

مرالعلامةالموصليالقاسمألوالدير،تاحيوص،محمدسسالرحيمعدهر(6)

5سةولدوالرياسةالمقهلت 9 "كتا@له@8

وشرحه=الوجر"محتصرالخعجر@ي



فواندكيهامصدمة

أر/اقتصرمنلأدرحاله؟وعدالةالحديثأ(ر@/3/إثاتطرقعلممىتحاول

السحاععلىأ،/2
@الملي@لقط

السحكىقالوكذا"أ
(2)

في
"

شرح

المنهاخ
"

الوها@عدالقاصيوقال
(3)

سأعيسىذكر"
ألاد(

(")

ص
ألهمالك

أح/متدعيؤخدصلاسواهم.عمرويؤحدأرسة،عرالعلميؤحدلاقال:

دييكد@عمىولالالسمه،يعلىسميهولاصلذعته،إلىيدعوأ،/2

أحاديت(@ييصد@كاند@الاس،1أحاديت
(5)

عمنولالمجلى،الني
لا

يعر@
الثاد"هذا

توميالمثهورةالا@عيةفوهوصالتطرير"،"
6لسة 7 "والمهايةالداية"حى1

2 6 5 / لما1/7الطحود"كثصو"1،3

@يالرركييوسىاسإلىعراه
الصلاحاسمقد@ةعلىالمكت"

"(1/44)

سعلي5صو
الطعد

العلامةالعالالإمامالسكي،الدي@تقيتمام،سعليسلي

6سةولدةالقطقاصيالحا@طالمحدثالأصوليالمقرئالممسرالمحقق 83،@

وتومي
7سحة 5 اثعاهالديوكتاله@6

المهاحشرحالالهاحهو"رح
""

الوا@ي

1/2)"الوليات@ي 9 (29لم.-38

هو
الظ

صي
الارعالثقيهالمالكي،محمدألولصر،ل@عليسالوهابعد

"المعولة"مهماكيرة،كناأل@الأصولي
الثيرواليرسدألياسرسالةشرحو"

"

3سةمولده 6 2،@

لمصروتولي
4سة 2 2@"

9(،2-2/26)"المده@الدياح

8-804/2)"لكيةالطالثقهاءتراحمحمهرةو" 06)

كدا
ألهوالطاهرالسح،حيبعلي

نحريحطرقجمبعديالديلأدوهم،
هده

كمامالكأصحا@أثت@إلهأشه،وهوعيسى(س)مصكطالحكاية-

حاألوقال
سعيسىوأما3،

والطرالثياليالحسى@حمدسأصحا@@مىدا،أ،

نرحمة

بص
@ي

3-304/9)الير"" سعيسىلرحمةوكدا6(،0
أيط-ه@د-أ،

شفط
ص

لم

أحمدالنخالعلامةالمحدتعلقوقدالسح،لفبةصوالمنمتأد(،

"قائلأأد،حاشةعلىلقلحهتعالى-اللهرحمهشاكر-

@ي
العطحوعةالسحة

لي
ا@،أحاديث(.لييصدقكاردو)الاسوهييادة

وكهأحس@،وهي

والارلحالمعرثةيراالمسويسميهادسيعقو@أحرحه
"(1/6 84)-

طريقهوص

ثيالمرودي
3"لرحالاومعر@ةلعللا" 2 لمحيلح@وا1،،8

)611(،"الكثاية"
و@ي

"

الحامإ
سيالعقيليوأحرحه2(-،1/21)ا

(1/86))الصحثاء"
3رقم 3-،1



فرائدكيهافقدمة

الاقاضيقال
أولا(@قوله"

(1)

فرادهالتأن،هدايعر@لاعض
(2)

أبه(
(3)

رسدهليعر@ولا(@/2أد/الرواة،م@الرجاليعر@ممىيك@لمإذا

نقص؟أوشيءالحديث@ي
(@)

"

المحذث@اسمالمقهاء،أقا")د(:الززكيوقال
إلايطلقلاعدهم

م@على
سندحمط

(6)

المقتصردودوحرحها،رحالهعدالةوعلمالحديث،

السماععلى
"

السمعانيأبنوأحرح
(7)

لسده"اتارلخه@ي
أيع@

(8)
@

الحسرسر

الثيراريالواحدعبد
(9)

"قال

يعر@اتديالعالم

(10)

لإلسادواالمت@

حارواس)لتحقيقما(،
ير

يروالرا@هر@ري0(،8-1/79)"المحروج@"مقدمة
عدى@يواس)14(،الصعماء")ناربح@يناهب@واس)304(،"المحدت"

مقدمة

الكامل"
يرالرعدواس)1/301(،"

ليوالتاصي6(،1/6)المهيد""

"

الإلماع
معرسعرالحرامي،وهوالمدر،لرإلراهيمطريقمىكلهم)06(،"

والأشحعيعيسى
ساده

الحا@طثيهقاللقدالمدر،سإلراهيملحالحسى،
لي

القرآد،.لأحلأحمديهتكلمصدوق،")5،2("الثرب"

سقط
أأطمى

"أر،@ي
ثيوكتيراد"،

"الحاثة
مراده

"

سقط
(4)أ@(س

لي
شيء"لقم@أو"أط(

محمدالدي@رهوط
المصرىالالعيالرركياللهعدألوالله،عدلهادرسب@

الإما

27م

العلا

3

ه

7

7لسهولدالمصم@ 4 وسو@ى@سه@،5
7 9 "الد@لندرا@"@4

"أ@(وحالنهأ،أحفىلم

مس
"أر(وثى"،

مور"

العلامةمحمدسلكرأيالاقدالحاثطالإمامسالكريمعدهو
أليحراسادمقي

محصورسالمطمر
صاح@الكمير،الحالطالإمامالسمعالي.سعدألو@حمد،

5لسةولدالكيرة 0 6،@

وتولي
5سه 6 2@"

/20)اللاء"أعلامسير

لي
تصحيصوهو"،أئ@ا(51

@يعرضا-السمعالي-ذكره
"لأصسا@ا"

ير
ليالعرا"سةد

"(4/1 هووصثه(76

@يالدهيوكدا@عل"،الحا@طا
"

الإسلامتارلح
"(7/4 66)

)طاهرسترحمة@ي

سعليسالحسيى
المطد(عد

)
@ي

"أ@(

يحلم،



فوائدكيهامقدمة

يعرفالذيوالحا@ظ:الإسناد،يعرفولاالمتنيرفالديوالمقيهحميعا،

يعر@ولاالمض،يعر@لاالديوالراوىالمتى،يعر@ولاالإلساد

د"لإلساا

لإماماوقال
(2)

شامةأبوالحافظ
(3)

""المبعث"كتا@في

علوم

تلاثة:الادالحديث

وفقههاعريهاومعر@ةمتونه،حمظأشرفها

صحيحهاصوتميجررحالهاأ(،ومعرفةده،أسا@حفطوالثاني:

يخهوأ@@يه،صن@بمالالعئمالمشتعلكثيهوقدمهما،كادوهذاسقيمها،

إلى(أ@لا@ائدةالكخص،م@
(6)

ماتحصيل
هو

فيه،العلؤوطلبوتظريقه،وسماعه،وكتابته،حمعه،والثالث:

العلوممىالأهمهوعفامشتغللهذاوالمشتعلالحلداد،إلىوالزحلة
لاأتهإلاالأصلي،1الصطلوبهوالذيبه،الحملعن@صلاالنا@عة،

م@لما@يه)8(؟البطالة(الأهلطبأس
بأشر@المتصلةالإلسادسلسلة@اء

الثر

قال
"

(@أ@/3/ومما
والضغير،الكبيريتتاركفيهأددلك؟يزهد@ي

لقله
@يالرركي

وأح(أدأ،ثيليست(2)(1/54)"الكت"
اكشامهأسالدب@شها@إلراهبم،سإلمماعلسالرحم@عدهو

الدمنمفي@عي
ميلرع

@

5سحةولدالاحتهادرتةولبعالعلمود 9 6شةوتو@ى@،9 6 5@

"الثادعبةطفات"

8/1)للسكي 61 68)

"اسمهتمام
"لكتكما@ياالمصطمى"معت

1(،1/4)الرركى

"أط(لي

"لهرطومعرلة

"أر(ير

ي
،"

وي
"عتو"1(،1/4)"سكت"

1/2)ححراص 29)
"

ال@ح@ةم@والمحتإلى"،تدعوا

آ!
و@يالسح،حميع@ى

"لكت"

"لكتو"1(،1/4)الرركي

(229/1)ححراس

و@يالسمح،حميعوثي"كدا
"لكتو"1(،1/4)"محت"

1/2)ححراس 29)
للحطايى""



فوائد@يهامقدمة

والفذم
(1)

لفاوا
يتداولهحديث":(2)لأعمش(ا1قالوقدوالعالم،هلوالجاهم،

الثوحيتداولهحديثخيرصالفقهاء
"

إسسادولام
(/)

حضورأححد@ي

اسكت!"أحمد.لهفقالعية،سميادسمخلسوتركهالثا@عيمخلس

إد(ألإنك
()

هداعقل@اتكن@يصرك،ولابرولتحدهبعلوحديثفاتك

التهى"تجدهلاأدأخافالممى

الإلسلام:شيحقال
"

كعيهقدوهدا"قولهلأنلظر"كلامهبعصوفي

الزبيرحعمرشألوالعلامةأنكرهأقد"،فيهصنفبماالمشتعل
(8)

للتعير@طى"المهم@دأيوالثدومه،العدامةشى@ذم،رخل"أر(حانجةلي

@يالميوميعارةوهي
"

المحير"المصاح

ميوكدلكالسح،حميعكدا@ي
"محص"

@ى-@رض@ه-ش@ألووهموفدالرركب،

لىسراهكماالأعمق،لاوكمع،كلامم@الحارههدهأدوالصوا@الحر@،هدا

بر3الحا
)634(،"الكمابة@يإوالحطحص4(،0)"الحدبتعلوممعرلة"

عاكر@يواس
"

دمقناربح
لسافاللالخرمل@علىطرلقصلم/581()ا"

صوا@لأسصالأعمشإلكمأ@الإسادصأيوص
عرسمارأوا@له،@د

صعلقمةصاهمإسعنمسصور
ياممالوانلأليصالأعم@@قلاالله؟عد

لراهمومقيه،وسميادشح،وانلوأسشيح،الأعممشااللهلسحان
ولقه،

علقمة

لياليهقيأحرحهوقدالعارةودكرثقيه،
المدحل"

والرا@ومري5(،9)49،"

@ي
الماصلالمحدت"

8لم/)ادمنى")لارلحعساكرصواس)832(،" 6،)1
ص

اللهعدطريق
ل@

ها
سحوهوكيعص3

الخحريحمراحعكما@يالرارالمصلهو

د"4"وأح،وأ@(،أر(،لي

@ىحالمألىاسأحرحه
"

والححدللالحرح
"(7/2 و@ى3(،0

)85(،@عى"اكآدا@"

@يلعيموألو
عرألهالرارصالعصل@حمدسطريقم@(99-98/9)"الحلية"

له@سلأحمدس

هاإلى
@يالرركنيلمافهوقدشامة،أليكلاممى

الصلاحاسعلى@قدمةالت"
"

ححر@ىاسالحالطمهكنراودساودىء،سعصهولملم(ا/1)
/1)أ@ضا"كه"

2 هاالمصصسيمقلهلماتعقهولكنه(28

والمراءالمحديخ@شيححعمر،ألوالنقثي،محمدالريرسسإلراهمأحمدسهو

6لسةولدالعلامةالحا@طلالألدلى 2 7،@

وتولي
7لسة 0 "الحماطتدكرة"@8

(1484/4).



فوائدكيهافقد@ة

ذلكعلىالاتكاليوجبالفنفيالتصني@كادإدعليه:ويقالوعيره(

كدلكدالقولسه،الاشتعالوعدم
وعريبهالحديتفقهدإن@الأؤلالفندي

لا
مدعادعىلولل@يه؟ص@كميحصى

مىأكرفيهالمصاني@أن

هوذلكبلأ@د"لماالسقيم،م@والصحيحالرجالتميير@يالمصالي@

لأتهأهم؟لالثاليلالاشتعالمهما،سالأؤلالاشخعالكاد@إدالواقع،

المرقاة
(2)

@الأول،إلى

والمعدلبالصححح،السقيمحلطلهأخلمن

يشعرلاوهولالمحرخ،
(3)

"

أدصشذولامهمالحديتعلمليممهحاكلأأنلالحق"قال
إنقصور@يهأمعالمعلىالقدححازأط/3(حمعهما@،أر/2/

(6)

أحل
لثالث(ط

(7)

لهحطدلادهماأحلوص
3دى

الحفاط1
أحرزومى

(9)

أحررومنعردا.المحذثاسمم@كاد@يذاأ(أد/3/لالثايوأحللأولا
أ".)

عهيمعدلمسالأؤلوأخلالتاني،

إلىبالئسبةلقصيهولك@المحدث،اسم

أنشذولاالتالث،المنفيالكلاموبقيالأول
حمعص

دلك
مع

(11)

الأوليى
(12)

أوأحط(سهماأودركاد
(13)

ما،ق@
أخقأكادعليهاقتصروم@

حظا(
(14)

حثطا.وأبعد

فيهدال@
"الكت"

"الدرحةالمرقاة

4/3)"القاموس )رقى((38
سده

لى
""الك@"

"للمحدتعالدلكوكمى

لعده
لحي

لالصالاشتعالقاللولعم،الاحرعلىأحدهمارححادلا""الكت"
مثما،كادأهم،الأول

مع
."يهما

لارإداألصلها،وهوالم@سر،يرالاحهوالقدحاللابم-لمخحالقدح
عرموعليهأدصماء،مسعةحار

يمرلمإندسعة
وحعل)علا((3093/4)اللسار""

اليراسلأر@عملاهدا

@ىلشت(7)إد""أط(@ي
"المكت"

@ي
"لمحدثا""لكتا"

(9)
""لكتاو"وأح،،أر(،@ي

حرر".

"أ@(لي

""الكتو"أر(،ولييحور"
ر"ص

@
""أ@

(12)مر"
@ي

""الكت"

"لأولاال@ى

سقط
حظا"أحس@"أ@(في(14)أ@(مى



كواندكي@افحدمة

حمعلم@
الثردوس@كامأ3،@،أ@/2/محذتاكاد@كليفاالثلاتة

لاثنين
(1)

أنإلادوله،كانمهما
ضحدت@هووال@التال@اليعلىاقتصرم@

لهحطلاصرف،
حط@لالأؤل،المردطم@أفىكماأ(أحى/4/المقيه،اسمفي

له
والالتلالأؤلا@مردأومىالمحذث،اسم@ي

(3)

يسمى@هل
@يهمحدثا؟

لحث(
(3)

ائحهى0"
(@)

عصودو@ي
()

قال.حتوالحا@ط،المحذتلاستواءيشعرماكلامه

لهحطللا
كلهوالكلامالحماطاسم@ي

دي
المحذث-

سمعمى،والحا@طالمحذتيظلمونال@ل@كادوقد
أسو@رثكحا

سعد
(7)

شةأليأسا@رسسمعتالراريرزعةألىإلىسسدهالسمعا@

يقول

"
@

"
صاحصيعذلمإملاء-أل@عتري@يكت@لممى

ولي
لالكا@"

النميلىجهةصعديلاص"
(9

سمعثقال

لي
وأخ(أد،،

"لاثتي@"

"وأ@(وأط،،وأح،،د(،@يأ

أناهوما"،النالي
للاق،الماصأط(،،@وم@

العلى؟المدححاروالالىالأولحمعأد@كلامهمطلعدكر@ى@د@طالطلأد

لهحطلهما@لاأحلوص
المحدت.اسمثى

هدالي@
ثي

"الكت"

الصلاحاسعلىالكت"
"(229/1-2 دضر@(31

ديأي
"وطاتهأثاءله

)عص((655)"الوسطالمعحم

أح(لي
مطوعتاكيليست)الحما@(اللمطةهدهأدلسقثيماوقدب"طالط"

س
"،المكت"

كلامير@لي@وعليه)المحدث(،موصعهالعا@
يثعرمالطالط

أعلمواللهعرهكلامهدا@ىكادد@والحا@ط،المحدتلاسحواء

لي
علطوهوسحيد""أط(

السمعالى@ىأحرحه
1-135)والاسحملاء"الأملاءأد@" 3ر/36

طرسص8(،2

وهو@ىالرامهرمرى-
سالحسىص-(377)"الثاصلالمحدت"

الرى،عنماد

سوالحسىلهررعةأليص
كدا@هداعخماد

1واطرالحديثيصع

الكامل
"

(2/7 وعره6(،5

اللهعدالمأمودال@قةالحاثطالإمامهو
الثيليحعمرأسعليمحمدسس

تو@يالأعلامأحدالقصاعي
2سة 3 4@"

06)اللاء"أعلاملير 3 4 /1-637)



@@@قيث
فواثدفيهامقدمة

هشيحا
(1)

"يقود.
"الحديثأصحا@منهوفليسالحديثيحفطلمم@

(3

أخصالحافطأدوالحق

السبكىالشاحوقال
(3)

"كتاسهفي
النعممعيد

"."
1درقةالئاسص ذعت1

فيالنطرأمرهاقصارىفكانالحديث(
للضاعالىلأنوأر"امشارق"

ارتقت،أتر@عت@إد
(6)

"إلى

مصالح
"

أو،البغوي
(8)

القدرلهذاأثهاطنت

حفطفلولالحديث.بجهلهاإلادلكوماالمحدتين،درحةإلىتصل
من

يكنلممثليهماالمتودم@إليهماوضثمقل@،ظهرعنالكتاليىهدي@دكرلاه
محدثالذلكيصيرولاصحدثا،

رامتفإنالحياط،سمديالحمليلجحتى

""اشتغلتزعمها؟علىالحديت@يالغايةطوع

"الأصولحامع

لابن

"كتا@إليهصمت@إنالأثير

"الحديتعلوم

محتصرهأوالضلاح،لابن

هثافا"،"د(@يأ
تصحيصوهو

@يعدياسأحرحه
"

1/1)"الكامل ليوالحطب6(،0
(217)"الكماية"

سعليسالوها@عدالقصاةفاصيهو
السمكي.لصرألوالديرناحالكا@ي،عد

7لةولد 2 7،@

17سةوتو@ي 3-378/8)"الده@شدرات"@7 80)

لي
"

العممعيد
""

علمصملالدصوقالتالمرقة،هدهصترت@رقةومهم
الخعسير"علمإلىالحديث

3تمام
هوالكتا@هدا1

وهو"،المصطمويةلأحاراصحاحصالويةلألوارامثارق"

ثيوهو@طموعالصحيحير،يرحيم
مؤ@سةلرتهالمقصود،عدأشر@شحقينمحلدة

الحسىمحمدسسالح@هووالصاعاي،أ@(،409)عامسيروتالحقايةالكت
وعرها،اللعةثىالرأنمهالمصال@صاحطالحسثىالثثطالعدوىالمرشىالصاعاي

5لسةولد 7 7،@

06لسةوتومي 5@"
23/2)اللاء"أعلامشر 8 2-2 84)

ص
"

الحط@ةالسححميعمهاحلتوقدالكلام،تقولها"،المعممعيد
محييالعوي،ألو@حمدالمراء@حمدسمسعودسل@الحمميىهو

السة،
الإمام "ك-السانرةالتصاليفاح@@الحادط،العلامة

"الةمصاليهحو""،السةشرح

5سةنو@يمهوراد،متداولادمطحوعادهما 1 6@"
/19)اللاء"أعلاملبر

أر4((ضسقط
العادا@أس3،الكرعدمحصدسمحمدسسالمحاركهو

الحررى،الأنرس
5سةولد@الضاليصصاح@الارع،العلامةالرئيسالقاصي 4 4،@

لسةوتولى
6 0 6@"

4-488/21)اللاء"أعلامسير 91)



كوائدفيهامقدمة

اتحهىم@يادىوحيئددلك،ولحوللنووي،والتيسير"بالمريب"المسمى

)بمحدثالمقام:هذاإلى
(1)

هدهلالم@وماالعصر(،ولحارقيالمحذثن،

المحذثإثماالقدر،بهذامحذئايعدلاذكرناهم@فإنالكاذبة؟الألماظ
مى

معوحمطوالارل،والعاليالرحال،وأسماءوالعلل،الأسالد،عر@

(2)

وسمعالمتون،منمستكثرةحملةذلك
أحمدمسد"و"الستة،الكت@

بر

لسنو"حنحل،
معجمو"البيهقى،"

"

حرءأل@القدرهداإلىوصتمالظبراي،

أقلهداالحديئجة،الأجزاءص
(3)

سمع@إدا@،/4أ@/درحاته،
دكرلاه،أما

@وتكلمالشيوخ،علىودارالظباقوكت@

ات،والو@العلل،ي

اللهيزيدثتمالمحذلين،درجاتأؤلفيكان)(،والأسانيد
ص

الاء@

يئماء"
(6)

"منهأخرموصع@يوقال
الحديث،طلح@طائمةالعلمأهلوص

والارل،المسموعمرالعاليومعرفةالمشايح،علىال@ماعدأبهاوجعلت

لمسهيخهدممهمكثيراأنإلاالحقيقة،علىالمحذلونهموهؤلاء

تهخى@ي

لهمعيرمىالسماعوكثرةوالمتود،الأسماء
سأكثر@كرتهلعتقولايقرءوله،لما

أنيمر
(7)

"حصلت
عرفةابرحزء"

(8)

الأدصاريجرء"و"شيخا،سبعينعن
(9)

أح(دى(2)"محدت"أ@،وأح(،أر(،ثىا(
"

م@
"

"أول"أد(كألها@ى(3

حمعالطاق.(4
حرتماهالهوالمرادطقة،

أسياءتسحيهلم@المحدني@عادهله
س

وقدحيل،حلأ@دنداولهممرآحره،ليالحرءأوالكنا@قراء،حصرأوسمع

ديتموا
رائذاتماهدا

ه(
لي

اوالمساليد"أ@(.

الممومل!الحعممعيد"(6
شصر@(81-83)"

أد""أر(في(7

الثقةالمحدتالحدادي،العدييريد،سعردةسالحس@عليألوهوعر@ة،اس(8

5لسةولدوقهمسد توثيواتاعلةصاح@وكادا@0
2سة 5 طعومد@7

"
حزؤه

"

سهلأولىاالطعهالمريوائي،الدكورشحقيئلالكويتلأقصىادارهدا@ي

4 0 "ا@.6
5-547/11)اللاء"أعلاملمير 51)

اللهعدمحمدسهو(9
المحدت-العلامهالإمامالألصارىاللهعحدألوالمن@ى،س



كوائدكيهامةفض-

عن
كداكدا

(1)

حرءو"شيحا
المحسخةلمأ،أر/3/"المطاقة

)؟(

أبي
()

@دلك،وأنحاءمسهر"
فيرحلود،@يقرءون،يسمعون،السل@كادلما

@

دفيعملود،ويحمطوون،يمسر

(7)

@يالمحذثي@لعضوصية@يالذهيشيححاكلامصورأيت
هده

أدإلاهؤلاءمنواحدحظ@ا"الطائفة
سقيض@ليعاقن@قط،لروييسمع

مضحة4،أط/وليقي@مرات،سخرهسعداللهوليتمهرسهقصده،
الألسن،دي

"،قلحه...علىاللهليظحعنثمالمحذتين،لي@وع@رة
يكودافهللمقال.تم

طال@
ص

لالضلواتيتهاودالسنةطلآ@
)8(؟القاذوراتتلكيتعا@أو3

همتهلرقت@إدالفثمارويحتلقحديثه،فييكد@محذثمهوأح@

1سهولدالنثة ولو@ىا@،8
2سه 1 طعوقد@5

لاالحرءهدا
3

حدت"

"الألصارياللهعمدمحمدس
السعدي،مسعدشحقيقالل@أصواءدارولرته

1سةالأولىالطعة "أ@84
9/5)اللاء"أعلامسير 32-05 38)

لي
وكدا"كدا"أط(

سمع
ححراسالحالظ

الكتا@هدا
سعهوالديالتوحي،اهيمإسص

ص
مائة

محهمالعلم،أهلأكالرشيخاصوأرلعض
والدهيوالرراليالمريالحماط

"لمموسالمعحما"لطرواوعرهم،

9)رقم 93)

حرء
الحطا@ه

سمىحدنجي،حرء
هوووالسحلات،الطاقهحديتذكر@طلألهلدلك

الظأليالصاس،سعليمحمدسلرلحمرة
القدوة،الحالمحطالإمامالكالي،سم

محد/ت
2سةولدالمصرية 7 3سهومات@5 5 7@"

السلاء،أعلامسير

أرثي

7 9

"ولسحة"وأ@(8

ومي
العطصواولدودأثتاهكصاالمعيد""

لأحرااللاثة@ى

ي@
"أ@(

اس
"

هو
سل@مسهرسالأعلىعد

ولدالثامشمحالإمامالدمثقيمسهرألوالأعلىعد

4لسة @يحدي@هأ@0
الشة،الكف

تو@ي
2لسة 2 بدارمطبوعةهده"لمحسحتهو"@8

4عامالأولىالطعةالشد،محديشحقيقلططا،الصحالة 1 "ا@0
أعلاملير

02)اللاء" 2 8 /1-2 38).

@ي
ليعلعود""المعيهد"و"أ،أط

السح@ةو@يالمعيد"،و"أط(،كدا
"العادات"

العامةتستعملهالديوالثنسار"
"المحربكلاميىصالهدياد،لمعى

ص
"

القاموس،

(114/2))@ثر(



كواند@ي@افقدمة

الم@محخة
(1)

تعالىإداشتراح،@ندالظحاق،والتزولر@يالثقل@يالكدبإلى

كطأوالأحراء،سرفة
(2)

كمل@إدمحذث،سفلمقلهداالأوفا@،

ا@ادةال!لهت@ت@مدقيادةأوتحلوط@سه
قمطاالعلوممراستعملرو

(")

حيرالصر@هدامثلدي@هلدال-أنإلىوحنطا..-مهانةازدادلقد
1 3

اللهكرلا
ممهم

"

اشهى.

)(؟ولمعصهم

يكتصوماف@ابيحخلولكئهيروفيالديإد

أمواههاقححعكصخرة
(6)

وهيالأراصيتستي
تثرثلا

إتة(1"أ(أ@/3/الطائ@سةهدهالواحدصالطر@اء@يلعصوقال
لا(

شليل

لهايدورأحراءمعهومخمرة،أوراقومعهيحشي(@أد/3/والمخبرة،المعر@ة

يحور"لامفايحوزمايعرفلاوعحوز،شيحعلى

الدفياطيئع@يرويهاأحراءهعل@عايةصارقدومحدلث
(8)

(8)

وثى"،ةالم@"أط(في
"المتية"المعجد""

كدا
لي

السحلقيةو@يالمعيد"،و"أط،،
القا@لكا@5طوالكثط"،وكط"

شيءنبتاصردعك
ولحوها،لالكسطاسلحها@لهوالمفصودعناه،فد

علحهمالمحو
ص

الكحاله،
راحع

2/3))كط("القاموس" الصحاحمححارو"(96
"

@حو"(572))كط(
(73/3)"المعت

هاصالدهيالحاثطوكلام(173))ديث("القاموس"اطرالدياثةالقادة
ت

وال@ريعالخهكممحرح
أ

العلوم@يالحالقيةو@يالمعيدا،و"أط(؟كدا@ي
"

ثىكماالخحالىإلرا@سعلىالحىلألىالساد
"الكص"

(49/1)للرركنى

يرالمقريأيضاإليهسهماوقد)السيحالي(1إلىليهوتصح@
"

/2)"الطبلثح

5 @يلصمديوا6(،3
(2/14)العصر"أعيار"

حمعكالميهاهالأمواه،
"المجطالقاموس"ماء

ما
سقط"الطاوو@دكرلاهما"وأولهالممقو@ي@،ير

س
مه

أح(@

هو.
سالمؤصعد

حل@
مام@رماطحا@طالدماطىالدسشر@الحىألىس

6سهولدحلاله.علىالمحمعالحدتأهل 1 5سهوسولى@،3 7 0 @طط"5

"@حيةاك

10/1)للسكي 02-1 23)



فوائدفيهامقدمه

عالياأحديثاترويأوفلالة
أ(

يرويوفلاد
ذأك

أسحاط(عن
(2)

دوالمرق

وعريرهمعريهمين
(3)

وافصح
(4)

والحساطالخياطعن

أسمه؟ماوأبو@لاد!
بسناطملقبالألامليناتديوص

(6))د(

دي@وعلوم
لساطيطىليهزمادهذأجهرةلادتالله

(7"(8)

السحكي.الدينتقيالشيحوقال
سألإله"

(9)
المزيالدينحمالالحا@ظ

عن
قال.الحا@ط.عليهيطلقأدجازالرجلإليهانتهىإذاالديالحمطحد

ماأقلقال.احذاقليلالعرف؟..أهلوأي@شقلت:العزفأهلإلىيزحع

يكودأد"يكود
(10)

الذيرالرحال
(11)

وأحوالهملراحمهمر@و@يعر@هم،
لاالدينمىأكثروبلدانهم

هداله.لقل@للعال@.الحكمليكوديعر@هم،

عزيز
(12)

الشيخمثلرأينامافقال.3كذلكأحداألتأذركتالزمان،هذأفي
لهكانالعيددقيقوأبنقال:ثمالدماطي،الديرشرف

مثاركةهذافي

و@ي

(8)

ثي
سقط(2)عالا""(@@

أر(س

ثي
"وغزنرهمعريرهمشقوالص"المحيد""

"وا@"أط،@ي

"أط(@ي

لساطي
"

ماكولااسدكرهماإلاكهدا،لقهمحدتم@علىأق@ول

@ي
اوأماقال(458/4)"الإكمال"

عليألو@هوولالود-الي@لصم
كادمكر،ممدممهورشاعرلالساط،لعر@العرطىالألدليحسادسا@حس@

"الحمديلاقا@الاصرالرحمىعدأيامي

ثياليتهدامكاد
الصر"دأبو""،الكامةالدرر"

"

ثبهمالسحربروالماصل
دأله

"بقرا@أوطالي@أرسطافول

راد@ي
"مةال@لدررا"

الأشراطحملةصودهابهأوقانهصعتوا@رماليولى"
المصر"أعياد"

"
أرلالهصتوا@

"ودها@..

رالدر"الأدلمحوي،المصلأليالديرلكطتعدل@لحععرالألياتهده

"الكامة

الطالعالدرو"للصمدي،العصر"أعيادو"ححر،لاس
"

"ساءل"أد(ي
(10)

تكود"."أد(دي

وأح(أد(،@ي
"

"الدي
حدا""أط(@دها@ي(12)

الإسلام-شيحالعيهددنجقسالفتحأ@القمنيريمطيعسوه@سعليهو@حمدس



فوائدكيهامقدمة

الترياأينولكنجيدة،
(1)

الحذ؟هداإلىيصلكاددقلت.الثرىص

ماقال:
ليجيدةماركةئثارككادإلاهو

وكادالأسايحد،أعى@يحمدا،

"والأصولالمقهلأحلأكثرالمتونفي

لنأح/3/1(الديرفتحالشيحوقال
التاسسئد

(3)
فيالخحذثوأما"

علىواظلعرواهوجفعودرايةروايةلالحديتاششلصعصرنا@هو.

حطهفيهعر@دلكفيوتمثرعصره،@يوالرواياتالرواةمنكثير
)د(

@يتوسعفإنصبطه،فيهواشتهر
شيوحه،وشيوخشموحه،عر@دلك

يحهلهمفاأكثرطبقةكلم@يعر@ه@،أر/3/مايكونلحيثطحقة،بعدطقة

مرالمحقذميىدعصصيحكىماوأقا:(6)قالالحا@ط...هو@هذامحها،

قولهم:
@يحديتأل@عثريري@لممنحديثصاح@لعدلاكا"

التهى."أرمشهمدحسب(@/5أ@/دذلكلإملاء"ا

وسأل
(9)

الحالطشيحهححردنالمصلأدوالإشلامسيخ
(10)

المصلأدا

ليسيدييقولما"@قال:العراقي،
الطالم@للعهإدااتديالحذ

لي
هدا

الزمان
(11)

يسمىأداستحق
3حا@طا

التيالأوصا@لعصلاقصيتسامحوهل

6لسةولدالمطلقالمحخهدالحا@ط 2 7وتوثى@سة@،5 0 "الالبطفات"@2

.(249-207/9)للمكي

3وهوال@هى"-"وأ@(أر(،لى
1

لىوكح@دحم-
"أ@(حانه

@ى
سسحه

"لثرياا

حموال@رطالدىالترا@النرى
الصحاح@حار"

(83))نرى("

أحمدمحمدسمحمدسمحمدسهو
ب@

الشحأسالألدلي،الحعمريالاسلد

6لسةولدللحدثوصطاوحمطامعرثةدالأبأحدالأدبالحا@ط 7 وتوليحى،1

73لسة 9/2)للكي"@جةانطسقات"@4 68-2 72).

@ي
"،لهروا"وأط،أد،،

أح،و@ي
"بةروا"

@ي
حطه،"وأ@(وأخ،،أ،أط

مقط
تحريحهلق(7)(@@س

الاسسيداسأحولة"
"(2/1 يرالرركيوعه5(،6

(54-53/1)"الكت"

شصر@.

أ@(م@سقط(10)ساءل"دأيأ

في(
العراقيأحولة"

الأحر"الر@اد"ة"



ءير@ا@
فواندكمهافمدمه

المزيذكرها
(1)

المتحوأ@
(2)

لا؟أمزمانهلخقصذلكفي

أفيالظىعلحةلاحتلا@أ(أد/4/يختل@دلكفيالاجتهاد"@أحا@
دبلوعوقت

(3)

@صهم
صوساحتلافآحر(وقتديوعلتهللحمط،

المريوكلاملدلكيصمهللديالمحالطةكتيريكود
(6)

بححثضق،@يه

دهوالثتحأليكلاموأقاالدماطي،إلاالوص@لهدارآهمم@يسملم

سعديسطسأدأسهل،
(7)

لوق،وماشيوخه(شيوخإلىأشيوحه،معر@ة

حماعةأدشكولا
م@

التاسعش،شيوحهمكادالمتقدمي@،أ@/5،الحقاط

@الثالعشأتباعأو

لمحيالأمردكانالتالعش،أوالصحالة،شيوحهموشيوخ
يعرفالحافظمحوناكتمى@إدالرمان،تأحرلاعتبارآسهلالرماددلك

سهلفهوأخرى،طقةأوشيوخه،وشيوحشيوخه،
(9)

حعللم@
(10)

فثه
(11)

صكيرهدوفىذلك
الحديثعلومأنوأعومعرفهوالأساليد،المتورحمط

دهوالمعمولالسقيم،منالصحيحومعرفةكلها،
واخ@لا@غيره،ص

الأحكامواستنحاطالعلماء
@

حغذكرصماخلافممكىأمردهو
(12)

ما

صرويوقدالموايع.وانتماءعمر،وطولدراعإلىيحتاجفإنهدكر،

لإد"لسةأرلعي@كلإلا@يالحافظيولدلا"قال:أنهالرهري

"أ@،مي

"،المرلي
"أأحو@يتصحي@،وهو

"للمري

والمريهوكلامهسقوقدالاس،سيداسهوالمتحأس

"أط(@ي

لسلوع
"

سقط
آحروقتدىوعلته"تمامهاولعللاقصة،محتلةكلعلىوالحارةأر(،ص

أعلمواللهدلكحوأو"،بلوكهبعدم
أو."العراقى"أحوء"فىكماوتمامهأيضا،حللو@يهالسح،حميعكدا@ي
"المحالطةقليهل

"أ@(@ي

"،المرلي
(7)تصحجصوهو

"أط(ثي

لعدم
"

"أسهل"أط،لى(9)أح(ليتكررت

"حعله"وأط(وأ@(،أد(،ثي
(11)

"السحلقيةوثيأر،،مى
يه

"

وليأر(،م@
لمة

ال@ح
"

حم@ع
"

"

لثرسمحمدسإلسادهثميالرهريهداصيصحولم)9/9(،"والخعديلالحرح
معشاس@يهقالصعي@،وهومرواد،

العراقي=الاثرهداصع@وقد"،شمةلي@"



صح
لالكطرتةالمرادكان

@ي
م@رمالهوجد@يد@والإتقاد،الحمط

لحمظ،طيوص@
م@وكم

حالط
"مه!أحمطوعره

اشهى
(2)

ومن
الحفظ:معنىفيالثاسألفاظ

مهدي.اسقال
"الإتقانالحمظ"

م@أكثرالإتقان"ززعة:ألووقال
السرد"حفط

(@)

"السر@ةالحمط"غيره:وقال

لنالمؤصعبدقال
الثسفيحل@

(6)
"

سصالحعليأطسألت"

أ،أ@/6/عدهكادإتمالا،قال3يحمظهلمعينبرأيحىقلت.محمد

كما@يححراس@طالطوكداسيأني،كصا=
الحسىصاعدسترحمةلىاللسماد""

3/1)عيلردا 61-1 62)

علىوقمتوقد"قالالعراقيلإدمحلأ"تلحجضاالراقيكلامالعص@لحص(1)

ملهعلىلدلللرهريكلام
لوصصص

لالحمط
وحرحه،الرهرىأنردكرنم

يصحلمهدا@علىقالثمإسماده،علىوتكلم
تقديروعلىعه،الكلامهدا

"المراد..ثيكودصحته

1-137)ححر"اللىالحا@طتلميدهأسئلةعلىالعراقيالحا@طأجولة"(2) 3 8
و

4 41-

1 شصرف(46

فيالحاريأحرحه(3)
"

1/4)الكحر"التاريح ديوالحطب4(،2
الط"

@ع
"(2/8،)2

ليالرعدواس
عياصوالقاصي4(،1/6)التهيد""

"

الإلماع
طريقمر(215)"

الحطح@وأحرحهمهدياسصالمتوكللنأبو@
@ي

طرل@ص(165)"الكماية"

ومحنصراولعصهممطولا،لعصهم@هدياسصالمنىمحمدس
ساده

صجح.

32/2)"الكمالائهدب(4) 67)

ححر،أسللحاثطكلاممى(5)
قاله

الهثميعنالكلام@ي
بطىيدريلاكارسوقد"

الحمطللكدلك،ولي@أحمط،ألهالعراقي(الحا@ط1الشيحلحصرةجوالهلسرعة

(3)العمر"شاءالغو،إساء"والطر."الصرفة

لنالمؤمنعدهو(6)
حل@

لسهولدالقدوةالحا@طالإمامالسمييعلىألوطميلس

2 5 9،@

وتو@ي
3لسة 4 6@"

51/4)اللاء"أعلامسير 84 83)

"الملفالأسديعليألوبعمروسمحمدسبرصالحهو(7)
حررة

"

الإمام
2سةولدالثرق.محدثالححةالحا@ط 0 5،@

وتو@ي
2سه 9 3@"

أعلاملير
(33-41/23)اللاء"



ء/@أ--
فوائدفيهامقدمة

"ويغرفنعمقال:3يحفظكانالمدينيلنفعليقلت،معر@ة.

الحفاظحفظقدرفيرويومما

أحمدقال
المسند""أنتقيت"حن@ل:لن

وخمسشألفسبعمائةمن
(4)

"حديثألف

أحمدكاد"الرازي.ززعهأ@وقال
حديث،ألفألفيحمطحنلبن

"لألوا@اعليهفأخذتذاكرتهقال:يدريك؟وماله:قيل

معش.بنيجىوقال
"حديثألفألف@بيديكتبت"

(7)

حديثأل@ومائتيصحيح،حديثألفمائةأحمط"البخاري:وقال

غيرصحيح
"

(8)

مسلموقال
الصحيحالمسند"هذاصنفت"

"

حديثألفثلائمائةم@
(9)

"مسموعة
(1)

سقط(1)
أح(@

@يالحطي@أحرحه(2)
"

11/4)لعداد"تارح 64)
سهالسمميالمؤم@عدطريقم@

"أز(فيبعدها(3)
"حدب

(4)
"أ@(لي

دوحمسمائة

(5)"

"الححاطةطمقاتو")12(،المدبيموسىلأليالممسد"حصائص

بعلىأ@لاش
13)السبر"و"1(،43/1) 2 9 /1)

@يالح@أحرحه(6)
"

عساكر@يوالن5(،10/33)لغداد"نارلح
"

/5)"دمثقتاريح

"اسأ6حرحه(7)

محمدطريقم@(13/65)"دمثقتاريح
صالطريلصربن

@يالحطي@وأحرجمعيى،اش
"

الاريح
"(41/1 و@ى2(،8

"

الحاجمع
"(2/1 7،)6

عقهأحمدسعن(13/65)"دمشقاتاريحعاكر@يواس
وديهمجىاسعر

أل@،سنصائة."

@يعديالنأحرحه(8)
"

1/2)"الكامل @يوالحطي@6(،2
"

الاريح
"(2/2،)5

و@ي ا"
لانلاحخحاج

لير
@يوالحليلي)63(،"

3/9)لإرشاد"ا" 6،)2
محمدسطريقم@

الحاريصحعدويه
لعدها(9)

وأخ(أط(،لي
"

صحيح
"

@يالحطي@حهأص(10)
"

13/1)لعداد"تاريح 0،)1
"ابنطريقهومر

شار@ح
محمدلنالحسيىطريقص)85/29(،منو"

صيصأيهص



فواندكيهافقدمة

حديث،ألفحمسحائةدهكاللهرسولعنوكتت"داودأبووقال

الئر""كتا@صمنحهمامخهاالخمت

@يالحاكموقال
حمسمائةيحمطالخفاطالواحدصكاد""المذحل"

الراريجعمرأباسمعتحديث،ألص
(2)

اللهعدأ@اسمعتياتول:@،/4أد/
س

وارةأ،/4ر/@
(3)

إلرابالر(@/3أح/إسحادعدكحتيقول:
(@)

ت،اسل@

الحديتصصخي@تولحنلأحمدشسمعتالعراق.أهلمنرجلفقال

ستمائةحثطقدزرعة-أبايعنىالمتى-وهذاوكسرأل@سبعماثة
(6)

"أل@

البيهقي:قال
ماأراد"

الصحالةوأقاويلالأحاديثمنصح

لتاوا
لعش

"

3)

@يالحطبأحرحه
"

ليعاكراسطرلقهوص7(،9/5)لعداد"تاريع
"

تاريح

13)"الكمالاتهدبثيالمريوالحا@ط1(،96/22)"دمق 6 3 ص1،/63(،/

محمدسطريق
لهداودأليصداسةاسصالمرصياللهعد

ليمرالدهيهالراري،حعمرألرسعيد،أحمدسمحمدسهو
حدث

عثم

@يوفال"وارةاسصا@"لألهووصمهالحاكم،
أسىليىأعر@هلا"المبرادا1

"آقه،هوطلصحرط

تو@ي
"وتسعيى@سةنماداسوهو@لسة،43

أعلاملير

لاءأإ
(76 3 / /6)الميراد"لادو")4/873،773(،الميراد"وا1(،1

أحدالإمامالحا@طالراري،اللهعدألووارة،عنمادسسمسلمثحمد(سهو

يصر@كادالأعلام،
ثيالمحلله

9سهحدودثيولدالحثط أ@،0
وتو@ي

سة

2 7 0
@"

(32-28/13)اللاء"أعلاملير

5لسةلدالحما@؟ليدالرق،شيحالكيرالإمامراهويهاسهو 1 تولي1،؟6

2صة 3 د@@8

13)اللاء"أعلامير 5 8 /1-383)

أح(في
(6)وأك@ر""

@ي
"نةلسعط"أ@(

ثىالحاكم
لإكللاإلىالمدحل"

ثىالح@وأحرحه)53(،"
"

الارلح
"(10/33،)3

عاكر@ياسطريقهوص
"

محمدسححمرأيطريقمى0(،38/2)دمىاتارلح

الدهيالحا@طوفالاكه-حلأحمدسع@وارةسملممحمدسصالراريأحمد

@ى
ا@"لثهل@حممرأسثل@"المولهدادكرلعد(69/13)السر،"

"

(38/20)دمق،تاريح



كوائدكيهامقدمة

عيره.وقال
"

رزعةأباأنبالطلاقحل@رحلصرزعةأسوسئل

يحمط
(1)

حتححلحديت،أل@مائتي
مائةأحمطقالتملا.قال3(2)

1(،الإحلاص1@أحذ@آلنههو)قلسورةالإسساديحثطكماحديتأل@

حديتأل@ثلاتماثةالمداكرةو@ي
"

محمدألو@روقال
الحا@طالراريع@رب@

(4).
يحفطرزعةألوكاد"

ألماوأرسعيرمائةيحمطوكادحديت،أل@سمعمائة
التمسجركي

والقراءات
()

"

الحاكمقال
"

دارمأبيبكرسألاوسحعت
يقوللكو@ة)7(،الحا@ط

محيدأحمدسالعثاسألاسمع@
سعيدبر

(8)

لا(أ@/6/لأ@لأحثط"يقول.

حديتألفتمائةثا@اليت
لأصالعيكتت"يقول.بكرألاوسمعتقال."

مطيرع@
(10)

حديتأل@مائة
"

المركيسكرأساوسمعت
(12)

ةيقول

ا(
(21"حعط"أر(@ي

@ي
"يث"أ@(

@يالح@أحرحه(3
ا

ليعاكروال@3(،01/53)لعداد"ناريح
"

دمقتاربح
"(38/

لهررعةأيحعمرصمحمدسطريقم@(19

لمولكهالحامط،الحعالياسعمرمحمدسلكرألايكودأديعدولالعد،أتيهلملم(
أعلم@اللهعمر،محمدسأحمدسولكهالرارد،المكدرىصطالطأورارنا،لسص

ه(
@ي

(19/98)االكمالاتهدب(6)والقرآد""أأ@

وكادالكو@ةمحدثالخميميلكرأسدارمأليسالسريمحمدسأححدسهو(7

بخشغ،
ألص

دي
لنثهوليسالصحالةعلىالحط

3يسهلولىالتلي 5 2@.

"
5-576/15)اللاء"أعلامسمر 78)

الطألوسعيهد،محمدسأحمدسهو(8
الحا@طعقدة،لاسالمعرو@الكو@ي،س

2لسةولدالحديثعلماءأحدا@لامة،ا 4 9،@

وتوي
33سة 2@"

أعلامسر
15/3)اللاء" (35د4

1 9"

الإكليهلإلىالمدحل
ليالحطبوأحرحه6(،3)53،"

"

الآثيح
م@(5/6،117)"

ولدارمأليالىطريق

اللهعدمحمدسهو(10
ل@

"الملف@5حعمرألوالحصرمى،لحماد@

الحالط"مطش

توميالكولةمحدتالثقة،
2سة 9 7@"

(42-1/41الماللاء"أعلامير

11)"

لإكليلاإلىالمدحل
@يالحطيصوأحرحه)63(،"

"

الحامع
"(2/1 78)

طرية@ص

لهدارمأليلكرس

12)
"أر(@ي

المرلي
ليوكدا"

ا

دمقتاريح
"

ولمحي
"اورىأ@،ف@

@



كواندكيفافمد@ة

أأخرملرعليسمعتي@تول:حريمةاصسمعت
(1)

كار"يقول.

شإسحاق

(2)

حمطا"حديتأل@يملى@سعسراهويه
(3)

كستما"قالالشعميع@شئرمةاشع@عدي،اسوألسد

سوداء
()

يوميإلىليصاء@ي
حثطتهإلاقطحديترحلولاهدا،

صتع@@قال:راهويهسإسحاقالحديث@ذالحدث@6
قلت.هدا؟

@عم
لسعبرإلىأدطروكأئيأط/6،حسطف،إلاشينالأسمعكمتماقال.

قالأوحديث،أل@
"

لسعي@م@أكثر
كتيديحديتألث@

"
(7)

الحعا@داودأبيعروأسند
(8)

يموا@راححويهسإسحماقسمعتقال.

آسردكحا"ألماتيىوتا،كضي،@يحديثأل@مائةإلىألطركأئي"
(19

المرلي
لكرمحمدسألوو"سوأثاه،طوالصوا@تصحي@وهط"

ديترحعخهالمركيالأدبالمثيماموص،أحمدس
"

الإللامتاريح
"(23/4 .7)

المسحلقيهةوديأر(،ص
"

خرم
"

@خرم-عليوهوتصبوهو

@ال!المروري،الحىألوالرحضى،عد

ام
6سةولدالصدوقالحاكط أ@،0

وتو@ي
2لسة 5 7@"

11/5)الملاء"أعلامسير 52-5 53)

لعدها
"أر(مي

سإلرا@
"

الإكلجلإلىالمدحل"
لىكر@اسطريمهوص)53(،"

ا

دمقتاؤلح
"(8/1 37)

لعداالحطي@وا
@يدي

الراحلاقلالحا@ا"
لااوآدا@وي

مع
"(2/2 5،32 54)

مى

المركيحع@ر@ر@حمدسأليطريق

هو
الن@عد

سبثانقةكادالكو@ه@اصيالعراق،دمبهالعلامة،الإمامشرمة،س

توديجزا
4لسة "أ@4

3-347/6)اللاء"أعلامشر 49)

لي
"ذاسوا"وأط(أ@أ،

نلالظ
"،@حدنت"

خرمسعليهو
ك@ا

الصص@احخصرهوقدالخحريحمراحعلي

محلأ،احخصازا
يوهم

"لهلحدنت"قالالديأد
لطغامراذاولسالصي،هو

ليعدياسأحرحه
الكامل"

"(1/2 والحطى@يالعلميهة،الكتدارط(22

)تاريح
6/3)حداد" 5،13 5،)2

ودي
"

الامعوآدا@الراويلأحلاقالحامع
"(2/

2 خرمسعلىطرسصلحوه(136/8)دمى"الارلحكر@ي@وال@3(،5

العيصشرمةاسص@صيلاسص

حاتمألو@يهقالاليسالوري،الخثا@داودل@سلجمادهو
1"صدوق"

الحرح

واتحديل
"(4/1 15)

عدى@ىاسأحرحه
الكامل"

"(1/2 2،12 لىالحطح@طرلمهومى-(22
"

سارت

6/3)@داد" لهالحثا@داودأليركرياصسيححىع@-(52



موائدلمحيهامقدمة

عنالحطي@وأسند
بنيحمىبنمحمد

حالد
(1)

لنإسحاقسمعتقال.

لسعشوأحفطإليها،ألطركأنيحديثألفمائةمكافىأعرف"يقول.راهويه

مرورةحديثآلافأرلعةوأحمظ@قليطهرصحديثأل@
"

أدلهعمدوقال
لن

أحمد
حبل.بن

الصبيعمروبنلداودأليقال"
(3)

عياسسإسماعيليحدئكمكارأسمع-:وأنا-
الم(

بحمظه؟الأحاديثهده

قال
لعم،

يحفظ؟كانكمحافطا،كادلقدلهقالقط،كتابا@عهرأيتما

ةوعثرآلاف،عشرةقال:آلاف؟حسثسرةيحفظأكافىقال:كثيزا،شيئاقال:

وكيعمثلكادهداأبي.دقالألاف،وعثرةآلاف،
"

هاروديريدسوقال
(6)

أ(/5أد/حديثأل@وحسنمري@حمسةأحمط"

حديث،ألفعثرينللشاميي@وأحفظفخر،ولاأبإسحاده
(7)

"

الدؤرقىيغقو@وقال
(9)

عندكافى"

هثجم
(10)

أل@عشرون

21)

(3)

71)

(8)

@ىلرحمحهالصرماهاي،سرلمحدألوهو
14/5)السر!" الإسلاملارلحو"1(،3

"(23/

4 وعيرهما9(،6

@يالحطبأحرحه
"

6/3)لعداد"تاريح الحامعو"2(،5
"(2/2 عاكرواس4(،5

وده)8/83(،"دضالارلح@ى
"

مالمل
معى

لىمرإدادالالمروره؟حمط

ثلا"مها@لحمهالصحححهالأحادصتلىحد@تمها

النقةا@حا@طالنيحالعداديالض@يد،سليطألورهير،عمروسداودسهو

تودي
2سة 2 8@"

11/1)اللاء"أعلامسير 31 33)

"وأ@(وأح(،أد(،لي

تصح@وهو"،عاس

الح@دكره
صعان@ى(س)إلمماعللرحمه@ي

"

6/2)لعداد"لارلح 2،)4
وص

دىعساكراسطريقه
"

دمقتاريح
شصرفلم(9/3)"

حالدألوهارور،بريدسهو
العلمثيرأناكادلإماماالححةالمةالحالطاللمي

أ@،81سةولدالعمل؟
وتو@ي

"@602لسة

.(137-58/93)اللاء"أعلامشر

سقط
أ@(مس

ا

محمدسرواتيلي@ولمقاليوطيتصر@وقد4(،03-41/339)لعداد"تاريح
سوعليقدامة،

شعحص
يريدص

الحا@طالح@ديالدورقييولصألوكئيرساهمإسسيحقو@هو
الثقةالححةالإمام

6لسةولد ا@،6
وتو@ي

2لسة 3 0
@"

12/1)اللاء"أعلامس@ر 41 44)

@ي
"أ@(علىوسحةأد،،

تصحي@وهو"،ه@ام



كواندفيهافقدمة

حديا"
()

اللهعبيدكان":(2)الآجريوقال
(3)

ا(يثحدآلا@

لن
الشرئمعاد

(4)

عرةيحمط

الاصطلاح(فيصنفمنأولأالثالثة:الفائدة

عتفمنأؤلمن"أ،:أ@/7/الإسلامشجغقال
الاضطلاح،ير

ألملكنه""الماصلالمحذث"كتابهفعملالرامفرمزيمححدأبوالقاضي

لكحه(اليسالورياللهعدأبووالحاكميستوعب،
(9)

ئرئث،ولميهذ@لم

أشياءيخهوأبقىمئتخرخاكتابهعلىدعملالأصبثانى،نعيمألووتلاه

(@/4ر/@الروايةقوانيرفي@عملالحعداديالخطي@حاء@دهمثمللمتعقب،

"سقاهكتائاآدابهاوفي"،الكفاية"سقاهكتائا

والتامعالثحلآدا@الحامع
"

)تارلح
8الملحداد، 8 /1)

ال@قهالمدوهالمحدتالإمامالآحريلكرألواللهجدسالحسشمحمدسهو

تو@يالمصعاتصاح@
33سة 6@"

61)اللاء"أعلاملير 33 /1-1 36)

ثي
قصجفوهوالله،،عد"وأط(ا@(،

هو
اللهعد

سهماهالافهالأوحدلطالطالسرىعمروألولصرمعادسس

2 37@"
13)اللاء"أعلامسير 8 4 /1-3 85)

"
قلمهاليرطيلقوقددارد،لأيوالكلام(2/55)داود"لأليلآحريالاتسؤا

كدلكويىللآحري،@عراه

ححلاهاولدلكأيدلا،صعولحوهاصوالتتمماتللموائدالعنا@سهده
سر

لنالحسى
سالرحم@عد

محدتالحالطالإمامالرامهرمري،محدألوحلاد

صقرل@إلىعاشالأناتأحدالححم
03لسة 6@"

67)اللاء!أعلامبر 3 / 1

مطوع،3وكاله(74-
المكردارلرتهوالواعى"،الراوييرالماعلالمحدت"

الحطي@عحاحمحمدالدكئورشحميئ

لالممطوعكاله
"

"الحد:علوممعر@ه
لدائرهحسس،معطمالدالدكورلتحمس

وصورتلالهد،العنمايةالمعار@
ليروتلىمرازاالطعههده

سفط
أح(س
يرالسمحاليسماه

كتا@علىالحديثعلوممعر@ة)1/181(االتحير""

."الحاكم



فواتدفيهامقدمة

من@نوقل
@

كمادكارممرداكتالاديهصمصوقدإلاالحديت،ود

م@كل"نقطةلكرصألوفطالطقال
لعدهالمحدثي@أنعلمألص@

"أ3(1كهعلىعيال
كتالهعياصرالقاصيعهتأحرممىحمعثم

"

الممالحيحثصوألو"،الإلماع
(4)

حرء
لاما"

يسع
"حهلهالمحدت

)د(

الإمامالحا@ظحاءأ،أح/4/أنإلىدلك،وعير
(6)

عمروأبوالدينتقي

@حمعدمق،لزيلروريالحتمكلالصلاحعتمارس
الحديثتدري@وليلما

واعتىشيشا@ث@ئا،وأما،5دونه،دهذلىالمشهور@كالهالأشرلميةةلال@در@

دحمعالمثرقة،الحورلمحي@تحط
عيرإليهاصوصثممقاصدها،شتات

ها

@ى@اجتمعلوائدها(ألح@
الماسعك@فلهداعيره،@يتمرقماكتاله

ومعارصوممضر،عليهوم@دركومختصر،لهلاطمكميحصىدلاعليه،

ومشصر"له

مايذكرلأنالمتحاس@،الوصععلىترتيهيحصللمأسهإلا"قال

وماوحده،أيحمعهماوماوحده،لال@مديتعتقوماوحده،لالمشيتعفق

مؤرحالعدادىالح@"الطر
1-120)العنىلولمصومحدنها"لعداد 3،)4

تاريح@يالمعداديالحطي@ومواردو"
لقد(84-55)العمريصياءلأكرملعداد"

م@كنيراأحميا
كته

الرحالالمخقىالحالطالإمام@طةكرسأ@شحاعكرسأليسالحيعدمحمدسهو

5لسةولدالثقة 7 0
،@

وتو@ي
6سحة 2 9@"

(349-347/22)اللاء"أعلامسير

لقطةلاسكلاهما(170)التميهد"و")1/301(،"الإكمالتكملة"

ل@عمرهو
مكةمحدت)الميالي(لحيال@حمصألواليحيدعد

تو@ي
سة

5 8 0
6/4)"الده@شدرات"@ "لم(،7

21/1)اللاء"أعلامسير 57)

الأسادطعه
الحلىعلىالنحدلكلعدوطعهام(،967)عامالامرائىصحى

أ@(،لم.4)عام
و@ي

منلإذراخمعهان@خغر@وطراف،عحات@ال@
عدممع

صم@مصمه-شهرة
أأالأصولالكتصهده

@ي
وأخ،أ،أط

1
1

"الحالطلإماما

الححميع@ي
و@ي@وائد"،@"

"أط(
أثتاهومالوائد"،

ممى
وط"،الرهة"

الاقيستق@م

"
شصر@لعدها(وما38)الطر"لرهة

أث@هومامغا"،ايركادكلهاالسح@ي
م@

(232/1)ححرلاس"الكت"



كواتدكيهافقدمة

@الرواة@مكلاتيحتصوماوحده،والآذاءالتحمللكيميةيحتص
لأله"حده

أدأىوثالنطنص،الححم@ي،لدامطولةمرفالصهدامتفرقاتحمع

@تحصيله
لقاءه

(1)

مرأ@مطاليهإلى
الامةالصايةلحصلأنإلىدلك،

ترتيبهلحسن
"

(2)

حماعة،الترلبعلى،لداتحعهوقد
محم

ك@ر،واسالضصخص،

كاعة،حماوعيرهلنقحيواقي،العروا
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ليانهوسيأتيدلك،كلفي
(7)

اللهشاءإد

أر/5/الثروعحينوهداتعالى
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(@)

الإسلامشحأحرليقال:أخره،
قال:ل@طالنواويركرياأبوالحافط
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"

سسم
مىالر-،الرحضالله

الرومعطيمهرقلإلىاللهعدمحمدس
1الحاريأحرحه" ومملم7،1

1 773،1

"أر(:لي
."@شهورة



ط

جمو
برت@
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البهاثموأصغتالححر،وهاجالزياح،وسكستالمشرق،إلىالغيمهرب

لاأنوجلالهبعرتهأدلهوحلفالشياطين،ورجمتبآذالها،
يسمى

اسمه

(6)

7)

@ي
لئولب@"،بلال"أ@،
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الله"قال.ريدلنحابرعنحاتمأبيابنوأسند
ألاسمهو

"الأعظم
(8)
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حاأياستمسير

3
"31)

ولى)1/341(،الإلماد")شصمىالمهميأحرحه
)27(،"والصثا@الأسماء"
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(11)

"

ثيالهيتميوقالأ(،"117"لأوسطاالمعحم
"

المحمع
الطرايرواه"(4/336)"

@ي
الماركمحصدسوثقهوقدالقرلتي،واقدعمروسوليه"،الأوسطو"الكسير""

"حديتهوتركلأئمةاصعمهوقدعليه،وردالصوري،

لعد*@ا
"الئ@"أط(لي

"

حاتمألوقالحب،أليسموسىطريقم@)1/98(،"الطريتمسحر
"

صعي@

""الحديث

8/1)"لتعديلواالحرح 40)

الاستخداء
"والدلالحصوع

"الوسيطاليححم

)حدي(
وأح(أد(،@ي

"لهوالدأ"

"
الصحاكصروقأليصعمارةشرسطريقم@(89/1)"الطريتمسير

اسص
عاسالنم@يسمع@والصحاكصعيص،وثحرلهعاس

"(8)لإدا""أ@(@ي
8حاأياسقمسحر" 13)

"

مسلمصحجح
"2 2 31)

السحلقيةو@يلترمدي،المواثقوهوأرأملى
"

عمر".
"

3"النرمديحا@ع 5 1 3وأ1(،8 5 1،،9
"اسطرضحف،إلسادمماوير

ص@

7"لر@ديا 0 7وأ1(،0 01)



المواويتمربشرحص9الراوتورلب

المتان.الفتاح

وفي
"

صحيح
"

اللهعدحالرسحديثصوالترمديحتاد،اس

"لتهالحمذالذعاءوأ@صلالله،إلاإلهلاالدكرأقضل"

مر@وعاأي،@رنرةحدبم@وال@سائيدأودوألودتاسوروى
كل"

أقطعفهواللهحمديدأ@يهلالالي،دقيأمير
"

(3)

مرثوعاسريعالأشودسحديتصوالثسائيأحمدوروى
رتجكإن"

الحمد"يحب
(3)

مالعةصيعةالم@اح(1
سمعىالمتح،من

اقتحرتا@تعالى.قالالقصاء
الأعرا@98(آلضحير@1ضيروأتبافحققؤمارفيلنسا

مالعةصيعة)القنان(
ديوسيأقيالإلعام،الكثيرسحعمىالص،مى

والأرلعيى(الخاص)الوع
(@)

عليع@مسلسلأئير@ي
لالئواليدأالدقيإته"

"السؤالقل

رمديال@أحرحه
33 ضواووس8(،003)ماحهواص1(،83

"
ى"

8حادواس1(،6700) 4 ليوالبهض)1/676(،والحاكم1(،6
"الت"

(13 بروالطراليلم(،7
يرالدلياأليواس)634(،الدعاء""

337)النكر""

لر
1 0 @ىوالحرائطي3(،3

شالألالىوحه)53(،النمكر"لصمله"
"

صحح

1"لريم@ا 5 2 6،1

كماحاد-اسأحرحه
مي

8داودوألو1(،1الإحماد"-" 4 0 يروالسائيأ،لم1

الكرى""
0 3 2 8 1ماحهواس1،،1 8 9 @يوسثم1(،4

ل@طه
الطراحشلا@،؟دوخ

صعمهلمياد
1لإرواء"ا" 2 1

3/4)المسد"" ليلساثيوا5(،3
يالكص"

"77 4 3"الصحيهحة"لطروا1(،5 1 7 9،1

(857)الآلاء(صالأطءرواية)@رثةوهو

مىالح@أحرحه
"

لارلح
كأوالحارمي2(،11/3)لعداد"

وحو(68)"العحاله"

دكرهطعا@الحلى،.الحارتل@العرلرعدلهوانهموالالالاء،ملسلدإ@

ص
العلائيقاليعر@ودلامحاهيلدلكسعدآلائه

عربإلساد"
والطر"

4/3)ر"المرا" 61)



اتقربشرحفيالراو@تلىريب
لنواوي

وفقملبالإيمان!علينامننذياوالإخسان،لفضملواالفولذي

ورسولهعبدهوخليلهبحبيبهومحاالأذيان،سائرعلىديننا

الأؤثان.عبادةكرومحفد

عاسالنوفسرهكتاله،فيلمسهسدلكتعالىوصفكماالصقول()دي

"حاتمأبياسأحرجهفيما
"

والإخسان)والفضملوالغسى"السعةدى

وهوديننا()وفضنلله،ووفقاإليههدالالأنبالإيمان(علينامقانذي

تور@كماالأذيان(سائر)علىالإشلام

(2)
رالمثهوث@لأ@ا@ك@

ة،

عبادةأ،د/7/جم@محضدورسولهعبدهوخليلهبحبيبه)ومحا
(3)

أط/8(الفترةزمنديالجاهليةكفارعليهاكال@التيالأصنامأي.الأو@ان(؟

صماتأرسعهناالمصنفذكروقدعيسى@،@،أ@/9/سعد
أشر@ص

أوصا@ه:

ألا"مرفوعاعاسابرصوغيرهالترمديحديتديوردفالحبيب؟

أحمدوروىفخر"ولااللهجيبوانا
عنم@عوداسحديثصوعيره

لاتخذثخليلامثخذاكنتولوخلته،منخليلكلإلىأبرأ)تي"ده:كالني

"اللهخليلصاحبكمنطخليلا،بكرأز/6/1،أبا

اختل@وقد
أدتهإلىالمنقطعالخليلفقيلواشتقاقها،الحلةتفسير@ي

ديهويعاديديه،يواليالديالصفيوقيل:لهالمختصوقيل:مريةسلا

"

حالمألى@ثسراس
"1 8 4 1 91)(2)

لقحهوثىأط(،مى
السح

ورد""

@ي
صدة"أر(علىسحة

3ال@رمدىأحرحه 6 1 61)
سلمةع@صالح،سرمعهطربىم@

عكرمهصوهرام،س
"وقالعاس،اسص

عرل@
لىكماسلمة-ع@لشللماأحمدالإمامولد@ال"

"

3اللهلعد"العلل 4 7 91)-"
فيالعقيلىوقالماكر"،أحادثرمعةعهروى

5سلمةترحمة "(6لم1

ل@حقيقي
شءإ،علىمهايايعلاأحاديثعكرمةصوله""

تعالىاللهشاءإدمهاوهدا

3افىمدىأحرحه 6 5 9ماحهواس1(،5 1/3)أحمدوالإمام1(،3 دحطواس7(،7

6 8 5 ليالأدسوصححه1(،5
"

2"الرمديصحبح 88 9.،1



ويلموااتقري@شرحص9الراوبرت@

تمكيهتعالىاللهحقديوهىالميل،المحمةوأصلإليهالمحتاحوقيل.

م@لعبده
عليهالرحمةفاصة@القز@،ألسابوتهيئةوالعض@ة،ال@عادة

ع@الح@وكشف
سالعكس،وقيلأر@ع،المحمةدرحةأنعلىوالأكرقلحه.

وأسامةواسيهالماطمةالمحمةوأثترئهلغيرالحلةثوتنفىلأثه

سواءوقيل،لماوغيرهم

الفيريأ@سدالمحلوقصماتأشرفمنوالعبد:
(6)

@ي
"رسالته"

ع@

الدقاق
(7)

قال
"

اسئمولاالصودية،م@أشر@شيءلي@"
(8)

محها،للمؤمنأتنم

لي
وأح(أد(،

"إليه"

هدالق
"متحذاكتلو"آطالصدكورالحديتلي

ثي
واسها""أأ@

ت@اطمةلالإنين؟أحتأفلكأي"@لأاليوالصاسعليسؤاليقصدلعله

شألكجثتاكمافقالاضحضلإ.
عي

صإلىأفييأختقالأفلك
@د

علحهاللهالعم

أسامهعليهوأنعمت
قالارنل!س

ص3
الحدتطا@أ@سعلينتملال3

138الترمديأحرحه 1 9 صلملمة،أليعمرسطريقم@1
أسه،

ص
ألأمة

ودالريدس

الر@دي
حدتهدا"

كمالطوقال"سلمةأليعمرسبصعصشحةكادوحى،
"

"المعجثةالللة"والطر"،صحيصعمرقلت"@ولهالدهيثرذهالإساد"،صحيح

1 8 4 ماوأما(41
أسامهحدثالحارىدأحرحل@خه،لالحسى،يتلبئ

رس
3د 7 4 7،1

"و@وذوانحشبأخدةكارتوواليأن"

"كما@الأوأتجفما@أتجخغاإياللهم

العارى"عمدة"مثولاصلكودأدلهيهوالاحلا@الحلةمعاليعلىالكلام

(61/1 7،51 لمعلماإكمال"والطروتصر@حتصارلا(76
7/3)ا "5(،؟8

شرح

صجحسالووى
@

لم
"(51/1 الاري@خحو"2(،6

الظعمدةو"7(،7/2)"
ري

"

عبدهو

2

الفاألوالملكعدهوازدسسا@كريم
الراهدمالإطالأسنادالفضبري3

3سةولدالقدوة 7 3سةوقيل@،6 7 5،@

وتولي
6سة "@لم5

أعلامسير
2-227/18)اللاء" 33)

توليالصو@يةثحالحار@الراهداليالوريالدقاقعليألوعليل@الحسىهو

4لمة 0 (5/4،041)"الد@شدرات"@6

أدأعيها@يصر@



رت@
النواويتقريبشرحفيالراوليص

قالولدلك
@ي

اتددلتج@@أوقاتهأشر@وكانالمعراح-ليلةصمته

أحلاسمكادولو(10الحمعندهء@1إكفأؤنم@أ(الإسراءلعدء@1ننرىا

بهلس@اهالعموديةمن
"

منأتمالعبودية"قالأيضا-عه-وأسند
فأولالصاده،ا

(3)

عبادة،

لخواصوهيعبودة،ثتمللحواص،وهيعودية،ثمللعوام؟وهي
"اصلحوا

وفي
@قال:لمجفهالثيأتىملكاأفىهريرة.أبيحديثم@وغيرهالمسمد""

أدقالرسولا؟عداأويخعلك@،/5أح/نبياأفملكاإليك،أزسلياللهإر

رسولاعبدابل"قال:محمديالرلكتوأصعجبريل.
()

"(7)1
(8)

أ،/10أ@/

لليغه،وأمربثرع،إليهأوحيإنسانأئه"الرسولمع@ىفيوالأشهر

"،@قطيؤمر@بيلم@إد
كتا@،معهوكان"وقيل؟الحليميبهجرمومص

دنحييكنلمفإنقحله،مىشرعلمعصدشخأو
@دقط

!"دالتبليغأمرن@

أفالي
الأؤلىوهوبمعى"،هحا"وقيلعليهما3

(10)(11)

@ي
الديا!@يأوقاتهأشرف""ال@نيريةالرسالة"

2/4)"الفرلهالرسالة" لأولى"@اوأط،اأد(،ثى(3)(31
د)2/824(،"الثشر@هالهالرد"

صر@

أح(@ي
"حعلك"

(6)
و@خ(أد(،@ي

ورسولا""
5بعلىوألو3(،2/12)أحمدأحرحه 6حادواس6(،101 3 6 الديخاأليواس1(،5

@ي
"

1"والحمولالنواصع 2 عاكر@يواس1(،5
ا

3(،4/7)"دمثقناريح
طربقمش

مسلم.شرطعلىساده@هربرةأيع@ررعةأليصعمارةع@لصبلمحمدس
مقط

أخ(م@
العلامةالفاصيالناثعيالحليمياللهعدألومحمد،سالحسىسالحسشهو

لسةولدلميمة،مصماتلهالأدكاء،أحدالهروراءسماوالمتكلميىالمحدئي@ري@

3 38،@

".@304سةوتو@ي
2-71/123)اللاء"أعلاملير 33)

السحوقةوأط،،أد(،م@
"لأولا"

-"راحع
11/1)"لاريغ 15)



رتو
ويلنوااتتري@شرحفي)راو@اص

لإحماعاثم
(1)

الملائكةدودوالجنالإشإلىمرسلأثهعلى
(2

صرح

ديلبيهقيوا@،/7أد/لحليميابذلك
لخسفيوالراريوا"لشعبا"

()

دي

منهم.لمتأحرون؟اونقلهتفسيرهما
@يقيالراالمصلأبوالحافط

علىلكه"

الصلاحابر
"

المحليالدينجلالوالثيح
(8)

في
"

الجوامعحفعشرح
"

لأكثر"ا"وأ@،أر(،@ي

هداتأل@حال@لهالديهدا"الملانكةدون"قوله"السملىأد(حاشية@ي

حرمءوالديالثرح
إرسالهنوتاسقلالا،ليهوألصالسكي،لنقيقبهغالعد

"الألصاريعليكتهرسالتهلعموماللائقوهولهم،تئريفاإليهم

اإلبهعراه
ليلهقي

إحماعبدود(338/1)الإيماد"شص"
"

(3/911)أيضاواظر)1/833(،"الإيمانسعب

صاحصالسميالركاتأسالديرحا@ظمحمودأحمدشلناللهعدهوالسممي

ممر،حمي،@قبه"،التأويلوحقانقالريلمدارك"
السدللادلس@،"إلىسة

@صمماتلهوسمرقد،حيحودلي@
لي

تو@يوالأصول،الفقه
57سة 1 تطظ"0

"لأعلاماو")362(،ويللأدسهلمثسرير"ا

(4/6،768)للرركلي

الحوامعحمععلىاشرحهيرالمحليالحلالقالوفد
حماشيةمع473/2)"

"العطار(

الإحماعحكايةالس@يوالرهادالراريالإمامتمسيريولي

ألومحمدمحمدسهوالسحعيدوالبرطا@."إليهمرسولايكنلمأنهعلى

6سةولدالحفي،المضل 0 0
"لخصتقريئا،@

الراري،الدس@حرسمسير"

"وسماه

"،الواضح
يربرر

تو@يوالكلام،الملسثة
6سة طقات"@87

2/2)للداودي"المثسرين 5،02 )652(،ويللأدله"لممسري@اطقاتو"1(،5

أدلحيد@عحرمقحمة،)الرهان(لمطةتكىلم@إن1(،7/3)للرركلي"الأعلامو"

"كاءأيضا@يالمميالرهاددلكدكريكود

لتمسيرتلخضوهو"،الواصح

أعلمواللهالراري،

ركمداو"0(،24/4)ريللرالكبير"التفسيرالظراوأ."تثمربهما"وأظ(أر(،@ي

"الأولي

3/1)للمي لإيصاحواالتقييد"(7)(58
"(295)

بنمحمدمو
العلامةالإمامالثالعي،المحليالديىحلالمحمد،لنأحمد

ميسع

@يآيةوكانالفحود،
7لسةولدوال@همالدكاء 9 1،@

وتو@ي
8لسة 6 لثدرات"@4

4)9/744،"الذ@ 48).

@

الحوامعحمععلىالمحلىشرح
"(473/2

مع
العطار(حاشه



اتقري@شرحالرأوفىصريبت@
لنواوي

تعاقبعلىلمشتمرةالشننواالمشتمرةبالمعجزةوخضه

اختلفماكلوالالنبيين،سائروعلىعليهاللهصلىالأزمان،

الارزيأواحتار
(1)

وقداختياري،وهوأيصا،الملائكةإلىمرسلأنهوالسبكي

)2(،كتابافيهألمت

شرحلمحيالكلاموأما
سسطاه@قدمحفد،اسمه

@ي
"

الأسماءشرح

"لنويةا

علىالمستمرةلشنن)والقرآداأي:لمشتمرة(ابالمعجزة)وخضه

فيالأزمان(لعاقب
"

"الصحيحش

ما"قال:لمجوأدئهرسولأدهريرة.أبيص

أمن،الأنبباءمن
()

)نماوالبشر،عليهامنمثلهماالآياتمنأعطيقدإلانبيئ

تابعاكثرهماكونأنفأرجوإليئ،اللهأوحاهوحياأونيتالذيكان
(6)

يوم
أيأ"القيامة

(8)

احتصصت
الم@تمرللبشر،المغجزلالقرآدليمهمص

وقتها.فيأنقضت@إثهاالمغجزات،سائرفبخا،القيامة(يومإلىإغجاره

اختلفماكلوالالتبيينسائروعلىعليهالله)صنى

عداللههههو

سإلراهمسالرحيم
المعرو@الدسشم@الحموىالحهىاللههة

6سةتوثيالكنيرةالتصالج@صا@حماةقاضيالارريلاس ثىترحمته.@83
8/1)الكرى"النالعهطفا@" 8 وعرها(19"-9

"اسمه

المكمةسحةصمصورتولدي"،الملاثكإلىسياإرسالثيالأرائئاترييى

2491/1)لرقملوحاتثمادليالأرهربة 3،)0
اأولطو@ى

لدلانيى"
م@

"

ترسن
سقط

أخ(--@

"اس@هتمام

أسماءشرحالأيحقةالرياص
الكت@دارطقهوقد"،الحليقةحير

لشوليالسعيدمحمدهاحرأليلتحقحقالعلمية،
4سمة 0 أ@.5

سقط
ثيوهيوأح(أظ(،م@

مسلم.دودالحاريلثط
تحغا""أ@(@ي

الطأحرحه
4ري 9 8 1ومسلم1(،1 5 21)

"وأ@(أد(،

"ألي
لمقط(9)

أ@(م@

لعدط
"أ@(@ي

وسلم
"



لمواوياتقري@شرحفيالراو@ب@ت@

لجديدان.اوتعاقبوذكره،حكمهتكررتوماد،لملواا

قالهوالتهار"،الليل"أي.الملوان(
ير

"

الضحاح
"

(1)
ماأدعلهلائقال."@

وتعاقبودكرهاحكمهتكزرت)ومالالقصر"،ملأالوأحدالملواد،احتلف

(@/6ر/@دريداسقالأيضاوالنهارالليلأي:ان(الجدب

للحلىط/9،@أذساةحديل!علىاستولياماإداالحديديىإن
(@)

وقيل
والعشيالغداةهما"

"
(5)

اللهأنبياءعلىصثوا"لحديثالتبيي@،سائرالفلاةفىالمصئصوأدخل

بعثتكمابعئوافإنهمورسله؟
الحطي@أخرجه"

(7)

وعيره

التافعيعد(@/10أ@/كبالنبيوآل
(8).

هاشمبيم@المؤمودأقارله

محمد"لآلولالمحفد،تحللاإثها"الصدقةفيمسلملحديتوالمطل@،

"

@يالصحاح
)حدد("المحيطالقاموس"(2))ملا(للحوهري"اللحة

اللعوبالا@عىالصريالأرديلكرأسعتاهيةدريدسسالحسنمحمدسهو

2ممسةلالصرةولدالتصال@،صاحصالأد@شيح 2 3،@
@يتوميو

3 2 1@

"

تاريح
2/5)لمداد" 94-5 7(،9-96/15)اللاء"أعلامسيرو"لثار،ط(97

.(81-1/76)ة،الوطلعيةو"

لأرهريةاالمكةمحطوطة(@/3الدريدلاس"لمقصورةا"

@ي
ليالسيهتاسقال"(173/2)للمصصالمرهر""

والمكى"الفىكا@1

العصرادقالووالعصراروالأحذادالحدبدادوهماوالحهار،الليلالملواد"

وراحعأعلمواللهالقل،عدلطرهسقالمصم@@لعل"،والعنيالعداة
"

إصلاح

تهديهو")493(،لمكتالاس"لممطقا
"

2/2)للخريري 9،82 99)

7/3)اس@@أص لححوهمر@وغاأس@طربقص(80
الرراوعدوأحرحهله،

1 3 1 1 ليواليهقي8،1
1"الشع@" @يإسماعلوالقاصي1،،3

"

5"الصلاة@صل لم(1

وا@رطاهر،صع@تحلوصلاوأساليدهله.مر@وعاهريرةأليطريقص

9"الصحيحة" 6 3 الحامعصحيحو"2(،1
"3 7 8 21)

ثي
"أ@(علىولسحةوأح(،وأط(،أد(،

الطرالي
ا

راحع
لأشهاماحلاء"والطرللتألس@(،المصرلهالدار@)(2/69)للشاثعى"لأما"

"

2-236)الميملاس ليرائقةو@رائدلقول@ثيهالموائد(،عالمدار)ط.(39
المعىهدا

مملمأحرحه
1 0 7 2.،1



اتقربشرحلمحيالراو؟ري@ت@
لنواوي

الطرالي:رواهحديث@يوقال
يكفيكمماالخمسخمسفيلكمإن"

اويغنيكم
"

(1)

لؤللليأخويهمتاركاوالمطل@،هاشمليعلىالخمسقسموقد

و

(2)
الححاريرواهكماله،سؤالهممعشمص،عد

آل(أبدلكويقاسوأولادهما،سحاق@عيلاإس@إبراهيم.@او
(4)

الباقي@

المصخفوتعبير
عن

"السنة"
ب

"

الحكم
أحدا"

قولهفيالحكمةتفسيرم@

1القرة1@رالحكمةأتكنصويعلمهم@تعالى: 29)
(")

ماد@رنرتعالى@وقوله

ذلكقالبالة.الأحرا@43(وآلححصة@1أد@هسءايتيوبجنفىيتلى

وغيرهماوالحسىقتادة

رواهبعد"،أقا"@ال.حطبإداكادجمدهالئيلأدأتى@ابعد()آفا

برحانمأدياسأحرحه
"

9النمجر" 8 4 بروالطرالي1(،2
"

الكبر"المعحم
5 4 3 ليلعحموألو1(،11

"
5"الصحا@محرثه 83 ع@حن@،طرلقصكلهم1(،2

"الهينميوقالعاساللىصعكرمة

".(249/3)الروائد"@حمع
برحسيىو@يه

"@الملم@لي@
محصسألوونمهولدكنر،كلامو@يهححنر"

"

إلسادهوحس
"
3/4)"الرايةه برك@يرواس6(،2

"

ولب@8(،4/1)االتم@ر
لهتمرد@قدلحسى؟

وأصملصعي@،وهوالصعالى،ق@سالحسضوهوحر
@يالحديت

"

مسلمصحيح
"

أعلم.واللهلريادة،اهد،سدور
"أط(@ي

وسي
"

3المحاريأحرحه 1 4 01)

سقطت
"ا@"أح(وفيأد(،مر

"رئدلممئم،""أط(@ي

"،ففئئمر""أح(وفي
@يالطريأحرحه

3/2)المس@ر"" الرزاقعدوأحرحهحريح.واسقادةع@(72
(116/2)-

@يالح@طريقهوص
2"والصثقهالمقيه" 5 @ادةع@معمرعى-!81

حاأياسأحرحهالحم@،وقولله
1التصيردي3 2 6 2.،1



وىلنوااتمري@شرحكى4؟الرابرت@

لاوكيفالعالمين،رفيالىالقربأفضلمنالحديتعغفإن

وهذالآخرين،والآؤليناوأكرملخئقاخيرطريقبيانوهويكون،

علوم"مناختصرتهانذيالإزشادا"كتابمناختصرتهكتافي

الإمامللشيخ"الحديث

ليودكرهاالطراني
مشهور@يخطحه

وعير*لما"الصحيص"

داودأوتيهائديالحطا@فضلإتها"حديث.وفي
(3)

ليالذيلميرواه

"المردوسمسند"
الأشعريموسىأليحديتمى

(@)

ماأى.أ،أد/8/قربة،ح@عالمرب(أفضلمنالحديثعل@ا)فإق

طريقليان)وهو3كدلكيكور(لاوكيفالعالمين،رت)إلىبهيتقر@

ر@دوالثيءوالآخرين(الأؤلينوأكرمالختقخير

()
هووضتعلقه،ر@د

شرعي،علمكلإلىوسيلةأيصا
أولىلأالمسير*وأفادواصح،المقهأفا

ما
عنثبتمااللهكلامبهدسر

معرلتهعلىيتوقفودلكوأصحاله،نححه

كتاوومن)اختصرتهالحديثعلومفيأح/6/1،كتاب()وهذا

الإمامللشيح"الحديتعلوم")كتا@من(اختصرتهائذيالإرشاد""

1الكير،)المعحمصي 7 1 ودي1(،4
5الصعبر"" 7 الحرارعامرأيحديتص1،1

سلحطنمرد،وفدل@حهتغبعمروسصالحس،ص3،رسصالحوالممه

2الحا@طلمولكماالحطأكنسرصدودوهو3،ر 8 6 11)

9الحاريفيكما 2 ومسلم1،،2
1 6 9 أحرىومواصع4،1

لي
أط(

"

وديداؤد""
بهمر".لاأعحميودودا)دود(ا"القاموس"

طأبياسأخرحه
لمحيصم

1"لأوانلا" 9 يروالطرالي،1(،1
4"لأوانلا" 0،)1

17/1)"دمثقاتاريخعساكر@يواس ثالت،أليلرالعريرعدطريقص(01

عى
موصأليعىمولىأيشللالع@ألبهالرلادصأليسالرحمىعد

كماصعحذا-إلسادوهدالهمردوغا
صرح

الحالطله
@ي

"

المتح
"(2/

4 نممروك،لماسهعمراد-،واسمهنال@-ألىالعرلرسعدوآثسه-(04

"واطرعلطهثاشدكنهاحرل@
المررو"و")6/213(،الحهدور"لهد@

4 1 1 4،1

ي
"أشر@"أ@(علىسحة



ويلنوااتقري@سرحفي3الراوريبت@

لمالزحمنعبدبنعتمانعمروأبيالمتقنالمحققالحافض@

اللهشاءإنالاختصارفيفيهأبالغ@دلمالضلاحبابنالمعروف

لعبارة،اإيضئاحعلىواحرصبالمقصود،إخلالغنرمنتعالى

والاشتناد.التفويضليهوالاعتماد،الكريماللهوعلى

وضعيف.وحسق،صحيح،يث:لحدا

المتقن((المحقق1الحافضد
(1)

عبدبنعتمانعمرو)أبيالديرتقي

لق@وهولضلاح(ابالنلمعروف)االدمشقيتمالشهرزوري،الزحمن(

منتعالى-،اللهشاءإنالاختصار-فيفيهأبالغ)رى@@تطأ(أ@/11/أليه

لكريماللهاوعلىلعبارة.اإيضاحعلىوأحرصلالمقصود،إخلالضصير

لاشتناد(والتفويضاواليهعتماد،لاا
(2

فيالحظاليقالديما)الحديت(
"

اب@عهوتب@الضمعالم

الصلاح
"

ينقسم
وحسن،)صحيح،أقسام.للاتهعلىأهلهعند

منيشتملأدإفاوالمقبول.مردود.أومقبول،إفالأنه؟الم(؟"وضعيف(

الحسن.والثانيالضحيح،والأوللا.أؤأعلاها،علىالقبولصمات

تقسيمهإلىحاحةلاوالمردود
لالأسه"

بأنواغترضأفرادهلينترحيح

@محهمتماوتة،أيصامراتبه

()
ما

سيأتي-،كمايصلح-لاوماللاعتمار،يصلح
فكان

عيرهمنالأولشمييزالاهتماميسي

لأطالمقول،قسمفيداحلللاعتارالصالحبأنوأجيب:
قسممن

داتهارباع@إليهلظروإدلغيره،الحسن
وقدالصعيف،مراتأعلى@هو

يوعولمأيضا،الصحيحمراتتفاوتت
(6)

الموصوعيدكرلمئما@ألواعا،

(1)
"المدققالمحقئ"أ@،و@ى"،المحققالمخفن"أوأحوأط(،أر(،@ي

(2)
@ي

الصلاحال@@قد@ة"(3)والإساد""أ@(
"(151)

(4)"

(5)شصر@(1/11)"الس@معالم
وأح(اد(،دي

"
يه

"

(6)
"وأ@(أزأ،@ي

توع
"



اتقري@شرح@يالراو؟تلىرلب
لنواوي

لرعمسلاضطلاخا،لحديثالحقيقةفيليىأر/7/1،لأله
(1)

واضعه

مذرخوالحسرشقط،وصعيصصحيحالحديثةوقبل
(2)

أنواخش

الصجح
(3)

فيالعراقىقال
":"الكتهلم

تقيمهإلىالحظاليسقمنأرولم

كاند@المذكور،
(10أط/موحودوهوالحس@،دكرالمتقدمي@كلامدي

دي

أهلعرالمقسيمدقلالحظايولكنوجماعهريوالبطالثافعيكلام

الضلاحابرلتعهثقة،إماموهوالحديت،
"

()

ححرأشالإسلامشيخقال
الحدب(أهل)عدقولهأدوالطا@سر"

استقراثذيأوالأعطم،أوالأكثر،أيالخصوص،بهأريدالديالعامص

."المتقدمالاحتلاف@،أد/8/لعدعليهاتماقهم

النقسيم(.منالمقصودأتنبيه.
كثير؟اسقال

ماإلىلالنسبهةكادإدالشقسيمهذا"
(6)

الأمر،لص@@ي

@هوالمحدنير،اصطلاح@،/11أ@/إلىأووكدبصحيحإلالليس

أح(@ي
"

يرعم
دي(2)"

"أ@،

صدرح
"

فيالحالطقال
1/4)"المت" 80)"

الح@سمردودلاالحدتأهلأكنرأدواعلم

حريمة،واسحادوال@والدهلي،الحييدي،ع@هداولقل"،الصحيهحص

للسل@عرفادلكالدهيحملوفد3والحا
السر""الطرالحدتأهلص

@يالحاويقال(214/13)
"

"(1/21)"المعيثقح

إحماعهملميةاسلقللل

كما@ي"،عليهحاصةالترمديإلا
"

(23/18)المتاوى"محموع

/2)0(،5لم-77/1)الدري@حالدللدكور"ولغيرهلدانهالحىالحديث"الطر

5 0 إلىالحسىمصطلحالش@لواالدسالمحدني@لصوصلخفلاعنى@فد(5-839

شيةسعقو@ووالحاريأحمدوالإمامالمدييسوعليكالثالعيالترمديعصر

الراري@حالموأيررعهوأي

والإيصاحالتقي@د"
@ي(6)(19)"

لماا"ه،1

لي
صعبفا"أوصحيخا""الحدتعلوماحتصار"



لنواوياتقري@شر@فيالراولىبرت@

@

@لللا
الصحيح

حص

بالعدولسندهاتصلماوهوحده:فيالأولىمسائل:وفيه

عنة.ولاشذودغترمنالقمابطين

منأكترإلىعندهمينقسم
"ذلك

الثلاثه.هدهإلىراحعوالكلالثالي،المرادأدوحوابه:

الصحة،مىلمعنى@اعلفعيلوهوالضحيح()الأول:
فيحقيقةوهي

فيالأولىمسائل:)وفيهتعيةأواستعارةمجازهناواستعحالهالأحسام،ا

الصلاحابىقولعنعدلستده(انصلماوهوحذه:
يتصلالديالمسند"

لضابطين(ا)لالعدولوالموقو@.للمر@وعوأشملأحصرلأ@)2(،"إلساده

إلىالضابطالعدلعنالضابط،العدلسقلأي:السخد؟سلسلةساعتبارجغ

"المصن@عارةمنأوصحوهوالضلاحأبرلهعركمامنتهاه،

توهمإد

مراداولي@صابطين،جماعةعنضابطودجماعةيرويهأن

قيل
لأته"الثقةبنقليقول:أدالأخصروكاد"

حمعمن
العدالة

عدة(ولاودشذغير)من"الإلسهابعنتصادوالتعاري@والصط،

أمن،رأيعلىوالمرسلوالحعضلالمنقطعالأول:بالقيد@حرج
(6)

لا

بالصس@.معروفأوحالا،أوعيامحهوللقلهماوبالثالييقحله

الصلاحاس@ثدمه"(2)(19)"الحدلتعلوماحمصار"(1)
"(151).

الصلاحاسمقدمة"(3)
"(151)

الصلاحاسعلىالمكت"(4)
"

1/1)للرركي د(00

حوه

(5)
والمدلر".والمملقمحاير.الحطالحاشية@يوكتلحئعلامةأرأ@يوصع

سقط(6)
أأحم@



والمعتل.الادوالحاصولالرايعالخطأ.كثيرمغفلسقلهماوسالثالث

أ@6/-(ةأللصحيحتعريفهفيالخطابيأمناقشة

"لقلتهوعدلتسندهاتصلما"لأسه:الصحيحالخطاليحد

"العراقئقال

السذودصالتلامةولاالراوي،صبطيثترطدلم

حدي@هالحطأ@يكثرصلأنمنه؟بدلاصطهأدشكولاقال:والعلة.

"التركاستحقودحش
(3)

"العذل"قولا:صوأنعارته،@يداحلدلكأدلييطهرالديقلت.

لاللتركالمستحقالمعفللأدفرقا؟"عذلوهو"
يصح

دييقالأد
عذلهحفه.

عد،كادد@الحديت،أصحاب
@تأضلديه،دي

ديذكرالإشلامشيحرأيتثم
"لكته"

معمى
اسخراطإن"دمالدلك،

ي@تدعيالعدالة
(3)

وعدمالراويصذقأ،/12أ@/
عفلته،

وعدم
عدتساهله

والأداء"الئحفل

إداالادلأنالضمط!اشتراطعنيغنيالسذوذنياشتراطإدوقيل.

ينتثي،أرالضحيحشر@وكادالمحالف،الفردهوكاد
منهكحرتمركاد

أولى.الصالطعيروهوأ،أد/9/المحالفة

لالإشارةيكتفولمالئنصيصدأرادالتبيين،مقامفيبأنهوأجيب
(@)

العرا@ي.قال
دقيقالن@،أر/7/فقالوالعتة،التدودمنالسلامةوأفا"

فيالعيد
"

فيدلكرأدواالحديثأضحا@إن":"الاقتراح
قالالضجححذ

@ايعللاتتيالعللكث@راصفإنالفقهاء؟نظرمقتصىعلىلطروفيه

"

(1/11)الس@امحالم

ا

دي(3)تصر@(7)"والتدكرةالتصرةشرح
"أأ@

ندعى"

مىظخصوحوالهلاعراصاهذا
1/1)لرركيالكت!" أحود"الكص"وعارة(02



يي@حكأط@
لنواوياتقربشرحفيالراوفىبرت@

تحريلاالمحدثود
(1)

المقهاء"أصولعلى
(2)

العراقيقال
الحديذكرإلماالحديثعلم@ييصحفمنأدوالحوا@"

عدلاأهلهعد
رلثرطولاوالأصوليي@العقهاءوكودآحر،علمأهلمنعيرهم

عندالحديعسدلاالترطير،هديرالضحيحفي
ولذايثترطهما،م@

(3)

ابنقال

حلا@للابالصحةلهيحكمائديالحديثهو@هدا"الحد.@دالضلاح
أهلير

@صصحةفييحتلفودوقدالحديث،
هدهوجودفيلاحتلافهملأحاديت،ا

1،1أط/"المرسلكما@يبعصها،اشحراط@يلاحتلا@همآوفيه،لأوصافا

كالشذوذأ:النكارةنفييشترطلمألماذاالتاني.

المصن@عدالمحكربأدوردإلكار".ولا"يقول.أنعليهبقيقيل:

حالاأسوأغيرهماوعندتكرير،معهفدكرهسياد،والثادهوالقملاحواس

الأولىلطريقلميهاشترأطيقتصيالتدودلميفاشراطالثاذ،من

هنا(:الشذوذمنأمرادهالتالث:

ثلاثه)نوعه(ذكر@يوقدها،الشدوذمنلمرادهيممحلمقيل:

مطلظالئقةتمردوالثاي.مه.لأرححالقةمحالفةأحدها:أقوال،

الأؤل.هناأرادأثه@الطاهرالأحيريى"ورذمظلقاالراويتمردوالثالث

الإسلام:شيخقال
"

كانإداالإشساد@،/12أ@/لأدمشكل؟وهو

إداثمالطاهرة،العللعهانتفتفقدضابطين-عدولاكلهمورواتهمتصلا،

فمامعلولاكونهانتفى
رواتهأحدمحالفةفمجردبصحته،الحكممنالمانع

صحيحبا@م@يكوفىبلالصعف،يستلرملاعدداأكثرأومهأوثقهولمن

(1)
@وأ@(أر(،لي

يحري
"

ق@راخلاا"(2)
"(86،1871)

(13
كدا""أر(دي

لإيصاحواالخقجيد"(4)
لىالصلاحاسوكلامشصر@،(20)"

1)151،"مقدمئه" 52).
م@ضتخصوحوالهالاكراص(5)

"لكت"
(237/1)ححراس

3-354)دال@ممحثالطر(6) 58)



معأرولمقال:وأصح.
دلك

ع@
أحد

الدودليرالثتراطالحديثأثمةمن

فيالموحودلمحماوبالمخالفة،عهالمعبر
(1)

بعصتقديمتصرفاتهم
علىدلك

@يبعض
ليموحودةدلكوأمثلةالصحة.

@صويخرهما،"الضحيحش"
ذلك.

الثمرمقدارك@ير@ياحتلا@وميهاطرقم@حالرحملقصهأخرحاأثهما

علىالاشخرا@ليهاالتيالطرقالبخاريرححوقدركوبه،اشترأطو@ي

غيرها
(3)

"

أوقهالمىكودأيضاورخحللأمرينتخريحهمع
(@)

"@،أد/9/

دلك.يخالفماتحريجهمع

ومن
مالك،حديث@يهأحرحمسلفاأفىذلك:

عروة،صالزهري،ص

صأ،أح/7/
عاثة

عامةحالمهوقدالمجرركعميقبلالاضطحاعير

وعمروسويون@،كمعمر،لرهري،اأصحاب
واسعي،لأوراوارث،لحاا

ركعخيسعدلاصطحاعافدكرواالرهري،صوعيرهموشعيب،ذث،أبي

منحمعورححالصح،صلاةقيالفحر
مالك،روايهعلىروايتهمالحقا@

ومع
مالكحديثإحرأحعنالصحيحأصحا@يتأخر@لمدلك

كتمهم،@ي

كثيرةذلكوأمنلة

لهئعملولاصحححاالحديثيسمىأديلزمقيل.@إدقال:ثم

صمانعلا:(7)قلحا
قال.الممسوحلدللبه،يعملصحيحكللي@دلك،

أحعل@ثيصحيخا،يسقىلاالمرحوحالمخال@أنالتسليمتقديروعلى

(1)
@ي

م@أ@أ"
"

9الحارىأحرحه(2) 7 102-92 32 4 72 7 18-2 8 وملم1(،6
5 171)

2المحاريقالا(3) 7 1 عديوأصحأك@رالاشراط"(81
ا@"

(4)
لي

"أ@(

."الأمري@تحريح

2الحارىلمحال(5) 7 1 دالؤمنةو"ا@أكنر"ؤفه()دالشعسو@ول"(81

الواومم

هيوقحها-
وهىسالتنديد-والهمرة@لأؤقتةا"

درهفاأرلحودالعر@عد

"

)وقي(المير"المصماح
مسلم(6)

73 61)(7)
ثي

"قلت"أ@(



لنواوياتقري@شرحكيالراو؟ريصل@

((1)الحكم(أ@يشرطاانتمائه
(2)

وحدتإدابللظر،لالصحة-للحديث

فيهأندلكيطهر@دلممالالفحةللحديثحكبمأولاالمدكورةالثروط

أصلا(ذلكوكودأ@/31/1،الثدوذ،أعدملأصلالأنشدودأ،
(3)

منمأخود

ثحتأ،أر/8/@إداوصبطه،الراويعدالة
(@)

أثهالأصلكادوضمطهعدالته

"خلافهيتبينروىماحمظ

معللا"!:ولا"الصلاحابنعبارةأمناقشةالرابع:

الصلاح.أبنعبارة
معللأ"ولاشادايكونولا"

."قادحةلعلة"يقول:آنبدلابأنهفاعترض

المعلولتعريصيؤحذصدلكبأدوأجيب
(7)

فيذكرحيث

موضسه

"فقال:الصلاحأبرعبارةعيرصلكى"ةالإسلامشيحقال
غيرمن

"عثةولاشذوذ

ذكروقد"خفيةوبكونهاقادحةلكولهاالعلةيص@أفىاحتاج

فيقيالعرا
"منظومته"

(10)
وأهملمه،بدولاالثالي،وأهمللأولالوص@ا

جماعةبرالدينولدرالمصن@
(11)

@الاثي@،

وجهين.منألاعتراصقي

"أر(@ي

للحكم
"

مامحل
"أأحلير

الحكم
"

سقط
كدا(4)أح(س

السححميعلي
أظ

ليالحاويهداالحا@طكلامإلىر
"

ولحوهحتصار،ط(28/1)"المحيثقع

لحي
1/8)"الويهالكت" 1-83)

الصلاحاسمقدمة"
"(151)

ديححراسوحوالهالاعراصدلكلقل
1/2)"الحكت" 32 لمعاه(36

ليالصلاحاسقال
صالمعللالحديثمث

المعللثالحديث"(259)"مقدئه"
علةعلى@يهاطلعالديالحديتهو

@يتقدح
صحه،

مع
سها"السلامةهرهأدط

سحوه(1/79)"الوليةالكت"

العراقيألمية"
"(1/1)"

"المعبت@غمع

"

(33)"الرويالممهل



الإسلام.شيخقال
"

لثطلأن"دلكإلىحاحةلا"قال.م@يصصولم

منأعمالعتةفلمظقادخا"!كادماعلىإلايطلقلاالجتة
"دلك

تعريففىيدخلالمإسنادبلابالقبولوالمتلقىلغيره،الصحيحأةالخامس

أ:الصحيح

وحهعيرصرويإداالحسىأنسيأتيماالتعري@هداعلىأورد

درحةإلىالحس@درحةمنارتقى
(3"

ليداحلعروهوالضحة،
الحد،هدا

لالقحوللهالعلماءلخلقياغتضدماوكذأ

أ:صحيحإسنادلهوليسبالقبولالمتلقىأ

قال=
لالصحةللحدبيحكملعصهم

(3)

هتلفإدا

العلماء
(4)

صحيحإلسادلهيكنلمد@لالقبول،

البزعدال@(12أط/قال
()

دي
الئرمديع@لمالاستدكار"ا"

(6)

"الخرحديثصححالححاريأن
لاالحديثوأهل""ماوهالطهورهو

1/5)"الو@يةالحكت"أ( 02)

2)
@ي

"مرلة"أ@(

لحهاصلاظالأحرههدهلأر"ىطاليصنوتهصحةلاالمعى،صحةالمراد(3

محموعمىلئيوهداواحذا،فولاالإسادصحة
المحدنيى،الصهداأهلكلما@

ديالرعدفاس
قالالمصصدكرهالديالمنال

دي
1/1)الالتدكار"" حديت"(59

"المعىصحيح

اول"(@@ى@(4
س

العلماء"حهادأدها@ىداسحهاوأشار"

سيوسصهوه(
لكي،الطالألدلسيالتمريعمرألوالر،عدمحصدسبناللهعد

ناإطكادالمائمه،لل@اصاصالمعر@،حاثطالإسلامشححالعلامةالإمام

3سهولدوالاع.سهصا@مسحرا،علامه،ممفا،نمه،دشا، 6 و@ولىح@،8
له

4 6 3@"
1-53/181)اللاء"أعلاملير 63)

(331القاصيطا@أليشربلترمديالكير"العلل"(6

وص5(،1/0)لسانىوا1(،83داودأسوأحرحه(7
5ى"اه" 8،1"4 8 6 21)"

6رالترمدي 3ماحهواس1(،9 8 2/3)وأحمد1(،6 9،212،62 شومالك7(،3

4(1/32)الموطأ،" 1خريمةواسيحى-،رواية-(11 1 1 1حارواس1،1 2 4 3=،)1



@@
النواويتقربشرحفيفىالرا،برت@

تلقوهالعلماءلأنصحيح؟عنديالحديثلكنإشماده،مثليصححود

"لالقبول

فيوقال
1أد/التمهيد"" / 1:،0"

كج@النيعنجابرروى
(2)

اربعةالذينار"

قيراطا"وعثرون
(3)

معناهعلىالناسالعلماء@اجماعحماعةقولوفيقال:

أديه(الإسنادعنغئى
(4)

"

":(6)الإسفرايينيإشحاقأبوالأستاذوقال
إدأالحديثصحةتعرف

منهمنكيربغيرالحديثأئحةعداشتهر
"

(7)

"@،.أ@/31/بحديثذلكمثلبأنوزادفوركأ8(،ابننحوهوقال

@ي

لحاوا
8/2)كم @يلحطيبوا3(،/1)لمحهقيوا6(،1/3)رقطيالدوا7(،3

لاا"
ريح

"

برسعيدع@سليمصفوادسطريقص)9/921(،
سلمة

لردةأيسالعجرةص

لههريرةاليص

1/1)الاستدكار"" وتصر@-شديدلاحتصار(59

@ي
لالإلشادالت@عدحالرسصرويوقدالتصهجد"ا"

يصح
ك@النبيأد

@يدكره
"وقالالديلميإلىوعراه(2/32)العمال،كر"

قالمرة،سالحللهو@

مقادبرهاحتلمتالقياسوثيالوردمعيار@يالقيراط@"الحديتمكرالسحاري
قمحا@،أريعالوردثيالوموهولأرمه،الاحتلا@

نلاتحاصهالده@وردو@ى

""،قمحات

رط()ق"الوسيطالعحم

سقط
أ@(من

شصر@(145/20)الئمهيد""

"العلفالئافعي،لإسمرايياإسحاقألوإبراهيم،محمدسسإلراهيمهو
رك@

صاصوعصره،ديالمحخهديرأحدالأصولي،ةالعلا@لإماماالأستاد"،الدي@

توديابىهرةالمصثات
4سة 1 8@."

3-353/17)النلاء"أعلامشر 56).
1/1)"الكت" 1،11 12)

محمدمحر،ألوهو
لصمبر@ورك-الحسىب@

الأصحهايوقيل.الظء،
الاهلىالحنأليأحدصالكلام،@رأشا@يأشريا،كادالمتكلميى،شيخ

4سةو@ائهوكاتالأشعري،صا@ 0 6@"
17/2)اللاء"أعلامسير 14-

2 (5/4،243)"الد@شذراتو"6(،1



الضحيحلأول

الزقة
(1)

درهممائتيوفيالعشر،زبع
خفسة

دراهم
"

الحصارسالحسنألووقال
(3)

في
"

:"مالكموطأعلىالمداركتقرب

الحديت(صحةالمقيهأيعلمقد"
(@)

فييكىلمإدا
لسده

()

آيةلمواشقةكذاب

ل@آ9
والعملقولهعلىذلكليحملهالثريعة،أصولبعصأوالله،

صوأحيب
م@أوردومالعيره،لالذاتهالصحححلالحدالمرادلأددلك

الثاني.قيل

التعريف(.علىبالمتواترالاعتراضأالشادس؟

صحيحفإلهالمتوأتر،أيصاأورد
محموعميهي@رطولاقطعا،

هده

لثرا

الإسلاملسيخ
لممتوالرحديثيوحدهليقال:أنيمكنولكن"

"الئروط؟هدهفيهتحتمع

2/2)لأنيرالاس"لهايةا"مهالقضرودةالذرا@والمضةالخم@دالزقةا )رله((54

لعدالرركىولكى"،الر@ه"حدتلمحصنلولم)24(،@وركلال@"الحدلتمشكل"

"حديثومثئة"قالدوركاسع@لقلما

"،الرقةير
ولحوه

أدمالطاهر"

دييطرلمالصصص
"،الصثمكل"

دحلطالرركي،صل@ا@لو
كلامهماير

الإشيليالمالكىالمقحهالحررحىموسسإلراهيممحمدسب@عليالحسىألوهو
"لهلمكه،وحاوروعرهما،ولمصرطاسمعلماس،مأهلأصل،ا

"المداركلمر@

لعصيهاحتصر
مالكحديث@قطوعلهووصلالحر،عدلاسالخهيد""كتا@

"ولهوالموطما،

توثيالقرآد"صوالمحسوحالاسح
6سةل@ديةط 1 هدية"حص1

(4/03،3133)للرركلى"لأعلاماو"(5/507)العدادىلانالأسماجلالماربر"

"مسده"أد(@ى(5)أح(.منسقط

كيالرركثيمما@لهالمص@لحصه
1)1/601،"الكت" عه(07

ما
بيى

سلقاهماحكماليرطى@ييهااستطردطويلة،اكراصيةحملة(=)(=)

لصح.إلسادلهولي@بالقمولالعلماء

1/3)ححرلاس"النكت" سمعاه(63



لنواوياتقري@شرحفىالراو؟برل@

أ:لغيره؟الصحبحأينأالسابع:

ححراسقال
بجعل@،أح/7/والمصحفالصلاحاساعتىقد"

أدينجعيفكارلاغخصاده،والآحرلداته،أحدهماقسمشالحسى
يعتي

كدلك،قسمشلهأنعلىوينمهأيصا،سالصحجح
تعري@علىاقتصرلا@إن@

أصله،لأنهالحسر؟@وع@يلغيرهالصحيحودكرلاله،فيلداتهالصحيح

فكاد
يمبعي

لداتهالحسنلري@علىيقتصرأر
لجرهالحمندكروبابه،@ي

"أصلهلأثه"الصعي@لوعكأ

فا

لاومسلممسلم،كلاممنمأخوذللصحيحالصلاحابنأتعريف

والمنكرأ:الشاذبينيفرق

ححر:النقال
"

@يالصلاحابركلام
"

مسلمشرح
أنهعلىيدلله"

هناالمذكورالحدأخذ
@يمسلمشرط"قال.@إلهمسلم،كلامم@

"
صحيحه

"

التقةبمقلالإسادمتصليكونأن
ع@

الثمة
ولاشاذعيرممتهاه،إلىأولهم@

حدهووهدامعلل،

الأمر"نصفىالصحيح
(2)

الإسلامشيحقال
"

أخدهلييتحينولم
(3)

(@أر/8/السذودصاشفاء

"مقدمةعيرفيكلامهمنعليهوق@كاد@إدمسلم،كلام
صحيحه

فذاك،"

ابنمأخدليظهرثمقال:لاق،السذودمنالسلامة@يالسابقفالثطرلا@

أثهوهوالضلاح،
اسمانأوالممكر@الشاذأريرى

(4)

وقدواحد.

أنالمحكرعلامةدأنمسلمصرح
كثيرشيخعنالزأويأ@/41/1(يروي

."انتفاؤهفيسترطكذلك،المتماذفيكودعمهمبهينعردشيئاوالرواةالحديث

حعرا(1)
لا"لكتا"

1/4)ححرل@ 1،94 20)

@سلمصجحصيالة"(2)
(72)الصلاحلاص"

(3)
"أ@"أرأي

سقط(4)
وأح(أر(،م@

مفدمة"(5)
مسلمصحيح

"(7/1)



أ.فيهاالمختلفالصحيحأشروطالتانية:

فيها:محتل@شروطللضحححلقي

فيالحاكمذكرهمامنها؟
"

را@له(@/10أد/يكودأن"الحديثعلوم

مرادهولس@سالطب،مشهورا
(1)

راثدقدرللالحهالة،عرالمحرحةالشهرة

دلكعلى
(2)

اللهعدقال
عودلى

(3)
لهشخدعرصإلاالعلميؤحذلا"

"لالطلب
دحوه.مالكوص

وفي
ملم5مقدمة"

"
كثهممائةلالمديةأدركت":(5)الرلادأليع@

م@لي@يقالالحديت،عهميؤحدمامأمود،
"أهله

الإشلامشحقال
صاحيتصر@والطا،لرص"

"

الصحيح
"

(7)

اعار

6)

لي
الواد""أد(

@ىعلحهأ@لم
"

لىححراسإلهعراهوثد"،الحدتعلوم@عر@ه
"الكص"

(1/2 38)

هو
اللهعد

الحاظال@مدوهاالصردمولا@المرلىعودألوأرطارعودسس

6لسةولدالصرةعالم 6،@

وتو@ي
5سمة "دأ@لة.وقيلا@،1

أعلامسر
6/3)اللاء" 64-3 75)

حاتمألياسرواه
"

والتحديلالحرح
يعدفيواس8(،2/2)"

"

الكامل
"(1/

2 الر@يعداسعلقهعود،؟اسع@الملمجةال@دارط(57
/1)الخمهيد""

لمحيعدياسورواهعه(45
الكامل"

"،1/652(2 العلمة،الكتدارط(57

ليوالخ@
1/2)"الكمايه" ثيصساكرواس8(،8

"

دمن@تاريح
"(36/5،)8(06/

2 سحوهحاسيريدساسالرحم@عدقولم@(25

"،مسلممقدمةو"أرأ،مى
و@ي

د"،الىبأياس"أد،
اسلقيةوي

"
أياس

د"لزلاا

@ىملمأحرحه
والرامهرمرى@ى@(1/15)"صحححهممدمه"

صلالطالمحدت"
"

عديواس4(،07)
@

ي

ملالكا"
"(1/2 ليلحطي@وا9(،5

1/4)"الكثاية" 68-

4 6،94 7،)7
ودي

2/3)"والمتمقهالمقيه" 79)1 3 6 1،1

وأح(أد(،في
الصحيحالحدت"

ا"



اتقري@شرحفيالراو؟ريبت@
لنواوي

يستغنىكمادلك،اعتارعنديستصيافىالحديت،محارجكترتإداإلاذلك،

التامالصبطاعتبارعنالطرقبكثرة
"

(1)

قال
الإشلامشبخ

الصمطاشترأطيقال:أنوسمك@"
إذذلك،صيعني

إلىالمفمسلخرك@لالرواية،اعاءمزيدلهيكوفىأنلالطل@لالشهرةالحقصود

روى".ماصحطكوسه

دكرهماومنها.
(2)

السمعاي
(3)

في
"

القواطع
يعر@لاالقمحيحأفى"."

@قط،التقاتبرواية
"والمداكرةال@ماعوكثرةوالمغر@ةلالمهميرفنما@

الإشلام.شيحقال
لأنمعلولا،كونهأتحفاءاشتراطمنيؤحدوهدا"

وغيرهما"والمذأكرةأط/31،المفممندكرسمايحصلإنمادلكعلىالاطلاع

أنومنها.
علصهاشترطلعصهم

لالمعنى،يرويحيثالحدث،بمعالي

@يداحللكمهمه،لدلاشرطوهو
تقملم@معرفةليس@أتيكحاالصط

ية.روا

أداأرومنها:
الراويفقهأشترطح@يمه

()

1/2)"المكت" وأخ،أ@(،في(2)(38
"

دكر"

ال@عد@حمدسمحصورسهو
رس

المطمر،أ@المروريالسمعاليالتميمىأحمد
حمئا،كاد

العلامه،الإمامشاثعنا،صار3
لسححراسادممس

لسهولدمعه،ان

4 2 ص@@،6

السمعاليسعدأسحمبدهفالوالحدبتوالأصولوالثقهالمسحرلي
@مدا@عةللاعصرهمإط""الأ@سا@"عاح@

ه،@المطير@يوعديم

ص@قالثم

"المقهأصول@ي

"،القواطع
يعيوهو

صصعما

ثي
"الم@دلك

4لسةتو@ي 8 9@

3/2)"الأسا@" 19/1)اللاء"أعلامسيرو"9(،9 14-1 19)
"

1/3)"لأدلةاقواطع الحاكموعارة"،فدكرهلوا..قاوقد"قال(99
(6")95،"الحعرلة"

@الراريإلحهعرا،
ى

"

2/1)"للأصصاعلملىالمحصول وا@حاوى@7(،8
ي "

المهاح
"الحارواس)004(،"

2/4)المسراالكوكصشرح 1،6

4 ميوالسحاوي7(،1
"

2/1)"المجثتح 61)
ألاأدحميعاوعدهم

اشر@حم@مه
لدلكمقدعرآحرقولاعهلقلالحاراي@أدعيرالقياس،رواهماحال@إددلك



الإسلامشيحقال
عدأوالمخالمة،عديشترطإتماذلكأدوالطاهر"

تعمبماالتفرد
(1)

ال@نوى"له

يكم@ولمسيحه،م@رأولكلالسماعثبوتالبحارياشترأطومنها:

يده@لمدلكإنوقيل@،أ@/،1/سيأتي،كماوالمعاصرةاللقاءبإمكان

الأصحيةللللصحيح،شرطأتهإلىأحد

العدداشترطبعضهمأنومنها
(3)

كالشهادة.الروايةفي

فيالحارميحكاو"أ،أح/8/العراقي:قال
"لأثمةاشروط"

(@)

لعصع@

أيضا(أوحكيالمغتزلةفتأخري
(6)

"الحديثأضحا@لعصعن
(7)

الإلسلام:شيحقال
بعضهمفهموقد"

ذلك
فيالحاكمكلامحلالص

"

"الحديثعلوم
(8)

وفي
المدحل"

"
(9)

وملم،البحاريشرط@يسيأتيكما

"مقدمةفيلأثيراابنجزموبذلك

"لأصولاجامع
(1)

وغيره
"

مىوأعحب
لاما"كتابفيالميانحيذكرهماذلك

يسع
المحذث

فيالشيحي@شرط":"جهله
صخماإلايدحلا@يهلاأدصحيحهما""

ثي
وأخ(أط(،

"

يعم
"

"،صحةلا"أر(لي
أح(و@ي

ليححراسقال"للأصحية"
(595/2)"الكت"

سصهمادعى"
دلكالنرمإصماالحاريأد

مي
وأحطأالصحهأصللا@ى"حامعه"

الطعدالصحةأصلثيسرطهداللالدعوى،هذهنن
ري،

تعليهلم@أكنر@قد

@يديثلأحاا
"دلكلمحردتا@لحه،"

.(47)"لأئمةاشروط"(4)االحدة"ر(@في

ليحجراسالحالطعراه
1/2)"السكت" 4،)2

وير
"

شرح
أديإلى(15)"الحه

ديوعراهالحائيعلي
1/2)"الكت" المعترلةمىوكلاهماالحاحط،إلى(42

@قط
أح(.م@

لايصاحواالتمل!إ
(21-20)قيللعرا"

الإكليلكا@إلىالمدحل"(9)(62)"الحديثعلوممعرفة"
"(33)

"

1/1)الأثيرلالنالأصول،حامع 61 الحاكمعنو@له(63

اشرح
3)1/663،الكتأو"1(،5،16)"الحخة ملمقا.(67



اتقري@شرحفيالراودبرت@
لنواوي

نقلهومااثناد@صاعذا،أ(/11أد/لمجيهاليصرواهماودلكعدهما،
ع@

واحدصكلعنيكوفىوأدفأكثر،التالعينمنأربعةالصحالةم@واحدكل

"أردعةم@أك@رلتا@ي@ا
(1)

انتهى.

مالإشا،شيخقال
"

3كاوهو
"ي@ارسلممىم

أذنى"الضحيحي@
لماالصفةلهذهواحدحديتالكتابين@يلي@قائل.قال@لوممارسة،

ألعد".

العرلياسوقال
(2)

@ي
"

أنالثميحيىمذهبكاد"الموطأ":شرح

الواحدروايةللساطل،مدهبوهوقالاثمان،يروطيتتلاالحديث

@يوقالأ،أر/9/"@ماليإلىصححةالواحدع@
"

كدالسحارى"شرح

لها@رد""الأعمال..."حديت
حاءوقدعمر،

رواهسعيد،أبيطريىص

ضعي@لإشخادالبزار

@أثماواحدا-طريقهكادعمر@ادوحديتقال.
()

كتابهالحاريلى

عمرلأنالفن؟ذلكمنلي@الحديثدهداواحد-م@أكثريرويهحديتعلى

@كأدعليه،كالمخمع@صارالصحابة،الأعيادصبمحضرالمنرعلىقاله

أحرهملاذكرهمعمر

لاما"(1)
يع

الحا@طتعقهوقد)72(،"حهلهالمحدث
@ي

(241/1)"الكت"
اللهعدمحمدسهو(2)

العلامهالإمامالمالكى،الألدلسىالعرلى@رسأسمحمدس

4سةولدس@،التطصاحصالقاصي،الحا@ط 6 5سةوتو@ى@،8 4 3@"
سير

02/9)ء"الححا،أعلام 71-402)

15(،1الحاريرواه(3) 4،)12 5 2 9،)13 8 9 0أ"1(،8 7،،56 6 8 9،)16 9 5 3،)1

1ومسلم 9 0 71)

@يالحليليقال(4)
عدالمحيدسعديهأحطأ"(167/1)الإرثاد""

وهو

لوحهألملمدسرحديثم@عر@حموط
ا@."

(5)
"إلما"وأرأوأح(،أد(،لي

(6)
وأخ@أوأط(،أر(،دي

دكر""



"أولفيحتاراب@دكروقد"رشيداسقال
صحيحه

ادعاهماأد:(1)"

الوحودمستحيلدلكالشححي@أ(أ@/51/شرطأدمنوعيرهالعريالن

يرعمتتمدلك،عليهمايدعيكي@مهوالعح@قال.
ساطل،مد،ل@أنه

مىسعري@ليت
لأ@هماأعلمه

(2)

طرل@مهمحمولا@لسسكادإفىدلك،أشرطا

لننطر
(3)

دقدلالاستقراءعردهكادد@فيها،
@يوهم

@لقددلك،
(4)

يكثيهرط

@ي
عمر@لأنتقصير؟@يهعنهلهاعتدروماالححاري،ليحديتأؤلدلك

ع@إلراميملنمحمدلهوالعردعنه،عئقمةبهانفردبلوحده،لهيننرد

لهوانثردعلقمة،
عنسعيدب@يحيى

يحيىوع@محمد،
رواتهتعدد@

الامعشدكأيكودأديستلرملاالمنبرعلىقالهعمر@كون:()أيصا

وللأمري@،محتملهوللعندهم،هوبما
لألهيحكروهلملما

عد@
@لوثقة،

يسمعوهلمبماحذئهم
اتحهى"عليهيمكروالمقط

سإلراهيمالقبولشرطديرحلي@عىرحلي@لاشترا@قالوقد

أثهإلاالمحدثين،المقهاءوهوصعلية،النإسماعيل
عدالقؤلمثجور

مهوئحذرعلجهيردالشا@عيكانوقدألاغ@زال،إلىلميلهالأئمة

(7)

الجحائيعليأ@وقال
(8)

العدلرواهإداالحرئقللا"المعترلةص

"

لمعاهالإحاد(/156/1)حاد"اسصحيح

@ي
وأح(وأط،،أر،،@ي(3)أدهما""أ@(

""

لي
ولقد""أ@(

"وأيضا"وأط(أ،وأ@أرأ،لي

3التراترحماد"
كما@يالحا@ط،أ@ادهزشيد،لاس"

(1/83)"الويةالكت"

"الظر

تارلح
(6/221)لعدأد"

محمدسهو
شحالخائي،عليأصالصري،يريدسسلامسالوها@عد

توليالدص،لياللدعتهعلىوكادالكثيرة،التصالي@وصاح@المقرلة
لسة

53 لةاولودثمادوله0،3
41)اللاء،أعلاملير 83 /،11 دروو"4(،8

(334-6/333)د"المزا



@*به@
لنواوياتقريبشرحفيالواو؟برت@

أوالكتاب،ظاهرموافقةعصدهأوآخر،عدلخبرإليهأنضمإذاإلاالواحد

بعصهمبهعملأوالصحابة،بينمنتشزايكونأوآخر،خبرطاهر
حكاه

الحسينأبو
(1)

البصري
(2)

في
المعتمد""

(3)
@،/11أد/0

علي:أليعنالتميمي،منصورالم(أبو1،4أط/الأشتاذوأطلق
لاأنه"

"أربعةرواهإذاإلايقبل

وكونأليدين،ذيقصةممهاحجج،الواحدالخبرردفيوللمعتزلة

حينبكرأليوقصةغيرهعليهتابعهحتىأخره،فيتوفك@مالني

توقف(
(7)

محمدتابعهالجدة،ميراثفيالمغيرةحبرفي
ب@

م@لمة

(5)

(6)

(7)

(8)

السحلقيةو@يز،،@من
تصحيصوهوالحس@(."

وصاح@المعترلةشيحالصري،الحسشأسال@،ل@عليمحمدسهو

ركاءيوقدلليغاكاد@صيحاالكلامية،التصايص
مع

المعنمد"كتا@ولهلدعه،
ثي

"،الثقهأصول
4لسةتو@ي 3 6@"

5-587/17)اللاء"أعلامسير 88)

2/1)المعتمد"" 38)

وهوأط(،علىونسحةأد،صوالمححتلصر،وأط،وأح،،وأ@،،أر،،@ي

أعلامأحدالتصيمي،العداديمسصورأبوالأشادمحمد،طاهرسالقاهرسعد
4سسةتو@يالديعة،التصالي@وصا@الثافعية، 2 9@"

/17)اليلاء"أعلامسر
5 72-5 5/1)السكيالوهابلعدالكرى"الثادعيةطقاتو"3(،7 36-4 81)

ححر@ياسالحافطدكر
1/2)"الكت" 3الحانيعليأبيكلام(42

قال
"

وأطلق"
التمصجلعهوالحقالاثي@،ع@الاثيىيثرطأنهعنهالتميميمنصورأبودالأكظ
"حكضاهالدي

4الححاريرواه 8 2،)17 1 4،،11 2 2 7،)11 2 2 8،،11 2 2 9،)16 0 5 7أ"1(،1 2،)5

5ومسلم 731)

مامحل
أح،منوسقط"الصديقوتوقم@دلك"أظ(المعقوير@يلي@

2داودأبوأحرجه 8 9 يرلساثيوا1(،4
6لكرى،ا" 3 4 1والترمدي1،،6 102،)1

2ماحهواس 7 2 41/2وأحمد1(،4 الحارود@يوابر5،،2
وألو)959(،المحتقى""

كحاحانوالن1(،19)يعلى
دي

6لإحسار"ا" 0 3 6/2)والبيهقي1(،1 34)
طريقم@

فيوهو
شةصسإسحاقعنمادسعن-(513/2)اليوطأ""

سقيصةعن

لانقطاعهصع@فلساده@لكر،أليعندؤيا
لكروأليدؤباسلين



الضحيحالأول

ألوتابعهحتىالاستثداد،فيموسىأبيحرفيتوقفحي@غمروقضة

كلهذلكعنأجباو(

ليالتوقف(@أ@/51/حصلفإتما@،أح/8/اليدير،ذيلصه@أقا

خر؟
أنجرهلأنه"

(2)

ص
لاالصلاةوأمرغ@ه،فعله

حرإلىلهالمصلييرجع

يخربعثوقدعيره،إحارعدتذكرإلمافلعلهالتواتر،حدللغواولوبلغيره،

رسله
(3)

إلىفأرسلهالقائل،مىلآحاداعليهووفدالصلوك،إلىواحداواحدا

عمه،بإخارهمقائمةالحجةوكالتقبائلهم،

التعدد(اشراطأعدممع
(@)

للزيادةإرادةتوق@فإئمابكر،اليقصةوأفا
()

قلوقدالتوثق،@ي

أوحدها(عائثةخر
(6)

لمجقه.اليكف@قدرفي

عليهإنكارهعق@الحديثبدلكأخرهفوسىأبالإنعمر،قضةوأما

التثحتلأرادرجوعه،
@ي

ليوحدةعوفاب@جرقبلوقدذلك،
الحزيةأحد

وخحرالظاعودديهاالذيالبلدع@الرحوعوفيالمجوسمن

أشيم@،أر/9/امرأةتوريثديسفيانبنالصحاك
(9)(110

2الخاريرواهأ( 0 6 2،)16 2 4 5،)17 3 5 وملم1(،3
2 1 5 3،1

2)
@ي

أح(.@يلشترسله،"(3)أخر!.5أظ(:

4)
الحلقيةوفيأد(،من

"

عدماثتراط@ع
التعددا

ه(
وأح(أر(،دي

قطل@(6)."الريادة"
وأح(أط(،س

3ال@خاريأحرجه(7 1 5 لىمالكأحرحه(8)(71
1الموطأ"" 6 5 5،1

2رالرمديأخرحه(9 1 2ما-واس0(،1 6 4 وراحع.1(،6
(3/4)"الحالةألد"

ديححراسحسهاوأحا@المعترلةحححدكر(10
1/2)ال@ا" 43-2 وراد(47

حدثيإداكت@نه.طا@أليسعليوقود"أحرى@قال.حجةالععتزلة@يهاص

@ي@هعليصغوأط"لقرله.عهاوأحا@صدقهإ.ليحلف@مانا@حلعتهرحل

@هونوتهتقديروعلىصحته،السخاريألكر@قدالالشحلا@
له،تمردمد@

المالغةدلدعلىلهرالحامل
أعلمواللهالاحياط،ثي

"



لمواوياتقربشرحمحي@4الراريصل@

فيالبيهقياستدكوقدقلت
"

المدخل
بالواحدالخبرثبوتعلى"

فاذاها"فوعاهامقالتيسمععبدااللهنضر"بحديث
"لفظ:وفي

سمع
مثا

."غيرهفبلغهحديثا

ليبقباءالاسبيمما"."الصحيحش"وبحديث
آتاهمإذالصجحصلاة

أنأمروفدقرآلاالليلةعليهأنزلقد@هاللهرسولإنفقال:آت،

يستقجلوا
(3)

إلىفاشتدارواالثام،إلىوحوههموكانتاستقبلوها،دالكعبة

"الكعبة

الثافعي:قال
ذلكيسكرولمواحد،بخبرعليهاكانواقبلةتركوافقد"

عليهم
()

"جمبقه
(6)

"ولحديث

"الصحيحش
و@لائاطلحة،آباآسقيلقاثمإثيأن@:عن

قال.داك؟وماقلنا:الحبر؟بلعكمهلفقال.رجلدحلإدأوفلاثا(

لاوعنهاسأئواما@قال:أد@.ياالقلالهذهأهرققال:الخمر.حرمت

"الرحلخمرلعدراحعوها
(8)

(5)

6)

(7)

8)

1013ودداألوأحرحه 3لترمديوا6،6 6 5 5/1)وأحمد1،،6 8،)3
وير

لرهد!ا"
@يعاصمأليوال@)24(،

9السة!" كماحادواس1(،4
لي

6الإحساد!" 7،)1

@يوالحاكم
"

فيوال@هقي5(،8-84)الصحجح،إلىالمدحل
1"الص" 6 0 6،)1

شصةطريقمن(1607@
عثماد،أبادسسالرحمىعطملبمادصعمروسع@

أله،عى
لهوهصر@دسع@

يساده@
صحمح.

قرآلا".الليلةالملاثكةعليهألرلقد"أدأ@ي

"أر،ثي
تستقملوا"

4الحاريأحرحه 0 5ومسلم1(،3 2 61).

أح(.لي
"عليه"

"الرسالة"

4-406)للشالعي ونصر@.حتصار8(،0

أد(.@يلشت

4الحاريأحرحه 6 1 1ومسلم1(،7 9 8 01)(4).



لراءةشورةبأؤلالموق@إلىعلياإزسالهوبحديت

مرلعالنأ،أ@/61/فأتانابعرفة،كاش@بانلنيزيدوبحديث

(2)

1د/فقالأالأنصاري / تقمواأنيأمركمإليكم،رجماللهرسولرشولإئي"2،.1

"هدهمناعركمعلى

وبحديث
"الصحيحش"

عن
يومالله-س@رسولبعثالأكوع:بنسلمة

كانفمنعاشوراء،يوماليومإن"الثاس:ديئنادياشلممنرحلاعاشوراء

دلكوغيرالحديت@شيئا...بثلفلاكل
(5)

اثيرصروايةإن"فقال.الدعوىهدهنقيضحبادابنادعىوقد

ينتهيأدإلىاثنين
أصلا"توجدلا

(6)

علىالكلامفيذلكتقريروسيأتي

ا"

السعدادي.منصورأبوالأستاذ
الخرقئول@ياشرطلعضهمأن"

يرولهأن
(7)

ثلاثةأعنئلاثة
8

أربعة.ع@أرلعةلعضهمواشترطفنتهاه.إلى(3

وبعضهم
عنخمسة

خمسة.
وبعصهم

سئعة
عن

انتهى.09)"سئعة

3الخارىأحرجه 6 9 1".

لي
أح(وفيموسى"،ألووأ@(اأد(،

"
موسى".اس

9داودألوحرجه( لنوا1(،883والنرمدي2(،5/55)والائي1،،119
ماحه

1 عمروسعىسممادطرسمى(623/1)والحاكم)4/731(،وأحمد!(1130

لنعمروعنديار
له.شيادبريدسعنأليهصموادصلناللهعد

الحاكم.وقال
"

وموشاكرأحمدالنحقالالدهيووا@فهبحرجاه،،و@صحيح

كماقالا.

1المحاريحرجه 9 2 1وملم1(،4 1 3 5.،1

مىالممقودالجزءمنهذا
المدحل،."

حاناس
ثي

الإحاد(./156/1)صحيحه!@

لي
سقط(8)لرواية!."أد(:

أط(.مى

االمحيطالجرراحع.إ

3/3)للرركي 75)



بم@@
رت@

ويلنوااتقري@شرحفيالراو؟@

به،مفطوغأنهلامعناه،فهذاصحيخ،قيل:واذا

لسدهأئصلماأي:معناه(فهدا)صحيح،حديتهداقيل()@ادا

ليبه(ممطوعأتهالاالإشنادلطاهرعملا@قبماهالمدكورةالأوصا@مع

حمرإنقال:لمنحلافاالثقة،علىوالثسيانالخطألجوارالأمر؟لص

الصثاعالنحكاهالقظع،يوج@الوأحد
(1)

وعزاةالحديث،أه@م@قومص

الباص
(3"

مدادخويروأسلأحمد
(4)

لكلما
لازعهد@

(6)

المازري
(7)

البزأعدأل@وحكاهديهلهنصوجودلعدم
(9)

عن،
(10)

حسين

@ي
بناليدعدهوالصاعواس-(9)"التحصرةاصحفيكماالعدة"كا@

العلامةالإمامالصماع،لاسالمعرو@المقيهر،ألو@الواحد،عدمحمدس

4لسةولدفعبة،اكشيخ 0 0
العالمعدة"كا@لهجرا،دنجاححةتاكاد@،

"،الثقهأصولفيالسا@والطريق
4لسةنو@ي 7 7@"

/18)اللاء،أعلام@مير

4 64-4 "العارثي@هديةو"5(،6

كف"ملحفابالعداديساشالإسماعبل

5/5)الطود" 73)

ذوالحالحطالعلامةالإمامالألدلي،الاحيالولدألوحلص،سليمادسهو

4لسةولدالتصالي@،صاح@المود 0 3،@

وتو@ي
7سة أعلام@لم4

(545-535/18)اللاء"

@يالرركثيدلكدكر
3/3)"المحيطالمحر" ديلآمدياو@له3(،2

"

الإحكام!
عهالرواتي@إحدىثيحلأحمدسص(32/2)

أحمدمحمدسهو
ل@

محمدويفاللكر،ألواللهعد
إسحاقسعليأحمدسب@

المعروت،المالكىالثمهمداد،حواراسأومدادلحويرالمعرو@الله،عدألو
مالك،ع@شرادعدهلكر

لوثي
3لسة 9 0

"تقريئا@

2/2)المدهص،الدياج 2،)9

1-1005/2)"المالكيةالثقهاءتراحمحمهرةو" 0 06).

يمصاس
مالإ-"

"(1/1 دىوالزركي1(،2
3/3)"المحبطالحر" 2،23 23)

"وأه(أر،،لعدها@ي
يه

"

عالمالكيالمارريالتمبمياللهعدألوعمرسعليمحمدسهو

الإماماليح
5لسةتوثيالحديت،لعلملصبزاكادالمخمس،الحرالعلامة 3 نلاتوله@،6

"سةونمالود
20/1)اللاء"أعلامس@ر 04-7"1).

(8/1)اليرعدلاسالمهيد""(9)(323/3)"المحيطالحر"
سقط

أخ(م@



يح@ل@

و
صحيح،غيرقيل:ذا

إشناده،يصحلمفمعناه

حزموابنالكرالجسي
(2)

داودص
(3

ال@هيليوحكى
(4)

لييكونأنثرطدلكأط/51،الافعيةلعضعر

يوجهللالا@وسميان،وأحمدمالكملإمام،إشماده

فيإسحاقأبوالشيخوحكى
"التبصرة"

فيدلكالمحذثي@لعصص

وشههعمرالنصأ،أح/9/لافععنمالكحديث
(6)

ماأما
(7)

@يهالكلامفسيأتيأحدهماأوالشيحادأخرحه

أخصرلكادصع@قاللوصحيح()غيرحديثهذاة(قيل)وادا

أوأسلم(
(8)

إسناده(يصحلم@،ا@/61/)فمعناه@يه،الحس@دخولمن

كذ@ألهلاالمدكور؟الثرطعلى
الكاد@،صدقلخوارالأمر،لفسدي

الحطأكثيرهومنصالةلى

4)

صا@لمداد@مهالعلامهالكراسسىالعدادىعلىألولرلدسعلىسالحسسمو

لهحرهأحمد"الإمامولب@لهوفعالعلم،لحورم@وكادلالناثعي،تمقهالتصالب@،

توثيلذلك،
2لسة 4 2وقيل.@،8 ، 5@"

(82-12/79)اللاء"أعلامسر

لي
لإحكاما"

"(1/1 12)

سعليداودسهو
الحرالإماملأصهالي،المعرو@،العداديلمليمانألوحلف،

2لسهولدالطاهر،أهلرنسالعلامه،الحاثط 0 0
2سهلو@@، 0 وكاد@،2

02سحةوتوفيراهذا،لاسكاورغاإمافا 7@."
0-13/97)اللاء"أعلامسير 81)

@يالرركيعدكماالسهيي-الحس@أيومو
سعليوهوالمحيطالحر"

أحمد

أد@كتا@إأحدهطكالادلهأحدالأئمة،الادعي،لإسمراييياالحس@الوالسهيلي

"والاحروعيره،المقهأصولصعراتو@يهالجدل!،

ولارالمحترلةعلىالردفي

عحز@
كاد"،

لبربكى@حلهالمإدالأرلعمائةحدوددي
طمعاتلشيرإسدها

5/2)للسكىالكرى"النالعمه 46)

لقله
ثي

ليإقالهألهودكر)3/323(،"المحيطالحر"
"الحدلأد@كا@

ديالرركنىعهولقله)892(،النراريإسحاقلأي"المقهأصولفيالتحصرة"
الححر"

@قالنم)3/323(،المحبط،

الهليحكاهالديالفولهوبكودأدويخمل
"

ثي
إدا".أماأط(ا

لي
"أ@،

علمد@
"

وأحسى،".(@@وفي



@

إت@
المواويتقري@شرحفي@الرا،رلصت@

مطلقا.الأسانيدأصحأتهإشنادفييخزملاأنهوالمختار

لأنمطلقا(؟الأسانيدأصحأتهاسنادفيئحزملاأنه)والمختار

ويعزالضحة،شروطمنالإسنادتمكنعلىمرت@الضحةمرات@تفاوت

فيالكالينالإسنادرجالم@واحدواحدكلديالقبولدرجاتأعلىوحود

يرخاضمىاضطر@ولهذاواحدة؟ترجمة
عندهميك@لمإدالأ(دلك،

@تاماستقراء
لحسبأ،/10أر/ممهمكلرخحثماو

خصوصاعده،قويما
(2)

له.اغتنائهلكرةللده،إسناد

ليالخطيبروىكما
"

الجامع
أحمدطريقمن(@أد/21/"

سعيدبن

بىهشامالحزاح:بنلوكغقيليقول.غيلانبنمحمودسمعتالدارمي،

عنالقاسمعنحميدبنوأفلحعائمئمة،صأبيهصعروة
عنوسفيان@عاث@

عن(أممصور
(3)

لا"قال.إليك؟أ@أيهمعائثة،عنالألسودصإبراهيم

لعدل
(@)

أحذا"بلدناهللح
()

أحمدقال
"فأقول:ألافأفاسحيدةل@

بنهام

عنأبيهعنعروة
"يقذموناصحالارأيتهكذاإليئ،أحبعائثة

عدممعالإطلاق-علىأصحبأنه)معينإسناعلىحيئذفالخكم

بجرترحيحاتفاقهم-

(7)

مرحح.

الإسلام.شيخقال
"

مع
علىلعضهاترجبحالفخقنللناظريمكىأثه

تقانه@رجحاثديالإمامحفطحيثمنلعص،
سذلكيتهيأد@@

لأنفائدة؟منفيهالثطريخلودلاالإطلاق،
مجموع

فيالأئمةعننقلما
(9)

وأح(.أد(،ثي
"وخصوضا"وأط(أر،،في(2)"إذا"

م@وأتناهاالسح،@يلبست
"

الحامع
"أ@(@ي

."نعدل"

""الراويلأحلاقالحامعراد@يإ

عنالأسودعرإبرأهبمعنمحصورلم@بادص
إلى".أ@عاته

"

2/2)"اراويلأحلاقالحامع 99)

"أد(@ي
وأح(أظ(،في(8)عر!.س

"

إنقالهرحح
"أ@(لى

س
"



الصحيخالاول

حكمواالتيال@راجمترجيحيفيددلك
(1)

يقعلمماعلىلالأصحيةلها
له

م@حكم
أحد

مهم
"

(2

إ(.الاطلاق!علىالمتونأصحأتنبيه:

الصلاح.ابرعارة
حدبأولإشنادالحكمع@الإفساكنرىولهذا"

"الإطلاقعلىأصحبأته

العلائي:قال
لقدالإشنادأقا"

صرح
وآفالدلك،أ@/71/1،حماعة

عنيحمظ@لاالحديث
أحد

من
أصحكذاحديث"قال:أتهالحدبأئمة

أنغيرهمرأصحالإشنادكؤدصيئزملالأثه"؟الإظلاقعلىالأحاديث

علىالحكمفيإلاالأثمةحاضماذلكفلأحلكذلك؟المتنيكون

نتهىاد".لإسناا
(@)

الإشلامشيخقاللكنلذلك،حذلهالمصم@وكأد
صأنسيأتي"

بعضهمقالهمالازم
ع@الالعىعرأحمدروأهماالأساليدأصحإن":(5)

رواهاتديالحدبالأحاديثأصحيكونأنعمر"،ابنعنلافععنمالك

يرولمفإنهالإسناد؟بهذاأحمد

(6)

في
أصحفيكودغيره،له"مسنده"

م@رأيعلىألاحاديث
"ذلكإلىد@

قدقلت:
نفسهالعلائيبذلكحزم

@ي
"

الحديثفيفقال"،مالكعوالي

@ي
حكم،أط(ا

الصلاحاسعلىالكت"
"(1/2 4،92 شصر@(50

الصلاحاسمقدمة"
"(152)

2)1/742،حجرلابر"الكت" العلائيإلىل@هدودسحوه(48

ثيوالعراقي)59(،الملتمى،لحيهثيإالحلانيقاله
"

)01(،والدكرة!التصرةشرح

مىوقرب
سمىحيث(63/2)الكرى"الالعبةطبقاتثياالسكيقرلدلك

هدا

الحرمر،عفد"@سادل!ا

أخ(لي
"

ير!

1/2)ححرلاس"الكت" هدمط(65



لنواوياتقريبشرحفيالراو؟ريبت@

سيرينابنوقيل:أبيه،عنسالمعنالزهريأصحها:وقيل:

ابنعنعتقمةعنإبراهي@اعنالأغمشوقيل:علئ،عنعبيدةعن

مشعود،

الذليا"فيحدبأصحإله"المدكور:

محمدلكرألورواهمطلقا@اأصخها(وقيل:أ
أبنأدنهعدلنمسلمب@

الله(عد
(2)

اللهعبدل@سالم(عن)الزهريشهابب@
أبيه()عنعمربن

أحمدمدهبوهذا
حنلبن

(3)

ابنبذلكصرحراهويهب@سحاقو

لضلاحا

أصحها)وقيل:(
(6)

بفنحال@لمالي-عبيدة(عنسيرين)ابنمحمد

أد/31/والملاسالمدييابنمد@وهوطال@،أبيبرعلي()عنالعش-

الوبأجودها"قال:(@أح/9/سلحمانأنإلاحرب،بنوسليمانأ،

سيري@اب@عنال@ختياني
اللهعحد":(7)أقال(المديحيوابن"،

أبنعنعودبن

الصلا@اب@حكاهسيريى"،

النخعييريدبنابراهيم(عن)الأعمشسليمافىأصحها)وقيلى.(

اب@مذهبوهومسعود()ابناللهعبد)عن(قي@سعلممة()عن

الصلاحاسبهصرحمعي@

مالكحدبتكساعباتثيالمتمسلعبة"
"أصب@

(95)للعلائي

أد(@يليست

لىكمالطرواه
"

(54)"الحدبتعلومصرفة

كيالحاكمرواه
"

(54)"الحديتعلوممعرثة

(6)(153)"لمقدمةا"
@ي

"أصحهما"د(.@

أط(س

حر@.سليمادسدكرعدهويى)351(،"الصقدمة"

@يالحاكمعهرواه
"

.(54)"الحديثعلوممعرلة

.(153)"لمقدمةا"



الضحيحالأول
ك

مالكةوقيلعلي،عنآبيهعنالطسينبنعليعنالزهريوقيل:

عنمالكعنالشافعىقيل:هدافعلىعمر،ابنعننافععن

أصحها)وقيل(
(1)

الحسينبن)عليالعابديرزينعن()الزفري

الضلاحالنحكاةطال@،أبيب@)علي(أبيه)عن(الخسيىأبيه(عن
(2)

والعراقيسيةأبيبنبكرأبيصأط/61،
@)

ع@
الرزاقعد

)عنعمراسمولىنافع()عنأصبر)مالك(أصحها)وقيل:(

وهداعمر(ابنوو(أ@/71/
(6)

البخاريتول
(7)

كلامهلهالعراتيوصذر@

القلو@إلهوتنحد@النفوسإليهتميلأمروهو

ديالخطجبروى
"الكفاية"

ارياكررعةلأليقالأتهلكيرسيحيىعى

زعرعةذأليسررعةأبايا"
(1)

الئرنر@عإتما(@/10أر/روسعةص

حدئاوالضحابة،كن@الثيإلىفتنظر
(12)

غمر"اسصيععر،مالك
(13)

الصلاحالنعارةقيل:(هذا)فعلى
"

ىود

(14)

مضورأدو@امال!

عنمالكعن)الشتافعيالأساسيدأحلأد:(1)التميميطاهرالقاهرسعبد

أح(@ي
1-153)"المقدمة"(2)أصحهما"" 54)

لي3الحاعهرواه
(53)"الحديثعلوممعر@ة"

ديالعراقي
ا

(10)"والتدكرةالنصرةشرح

@يالحطبعهرواه
2/4)@الكماية" 59)

"أط(لحدها@ي
(53)الحديثاعلوممعر@ة"(7)هو".

الراقيألمية"
"

"شرحهامع

(1/2)للسحاوي"الميتثغ

بيكررها
(10)أهأ

لي
"رعرعةوأح،اأد(،

وهوالأعصار،والرولعة.شدبدنحربككلأوانيءنحريكالزغزعة
ر@

لنير

صروابةصكابةوهدهعمود.كألهالسماءإلىالغسار@يرتمع
لاعضبنتلا

أعلمواللهالمحاهيل،عنبالروايةتعربصأويؤس،

أخ@،ريرحديثا،"أ@(:لي
حدنجا"."

2/4)بة،لكمااا لطاو"3(،6
مع

"(2/1 23).

ولي@أ@(افي
".

لحدها
ثيا

الصلاحاسمقدمة
"دلكعلى""



النواويتقربشرعكيالراو؟رلصت@

عمر.ابنعننافع

الرواةفييكىلمأئهعلىالحديثأهلسإجماعواحتحعمر(ابنعننافع

السا@عيم@أجلمالكعن
أ("أ

المتأخرينبعضوبنى
(2"

أحمدروايةأجلهاأنذلكعلى
عنحنلبن

عنالشافعي
منأجلأنعلىالحديثأهللاتماق@الك؟

أخذ
الافعيعن

وتسقىأحمد،لإماماالحديثأهلم@
(3)

"الذهبسلسلة"الترجحةهده

فيوليس
فيوهوواحد،حديثسوىالترجمةبهذهكرهعلى"مسمده"

لنايقعلمبلالواحدالحديثمساقوساقهاحمعهاأحاديثأرلعةالواقع

الصسد.خارجولاغيرهاالثريطةهذهعلى

أناعليه-بقراءتير-إل@ة،الشمحي-الدينتقيالإمامشيحساأخبرني

اللهعبد
س

بنتنبرأخبرتاالعرضي،الحسنأبوألاالحسلي،أحمد

مكي

محمداللهعبدألوالإطلاقعلىالذنيامندعالئا
مقلبن

روىمناخروهوالمقدسي-عمرأليبنالصلاحعنمنها،مكاتبةالحلصي

أبوأناقالا:عه-حدثمناحروهوالبخاري-سالحسنأبوأناعه-

1-154)"المقدمة" 55)

فاله
ديالعلاني

ديوالعراقي)59(،الملنمى"لع@ة"
@

)01(،والتدكرة!الصرةشرح

ثيالسكيقولدلكم@وقريب
سمىحيث(63/2)الكمرى!الافجةطمقات"

هذا

الجوهر"عقد"لإلمادا

"أد(لي

و-لسمى"

ححر@ياسدكر
سماهجرءاحمعالحارميلكرألاالحاطأد".(266/1)"الحكت"

"الد@سلسلة"

الا@عيأحمدصروايةمطلقير
ثيالسكيوقال"

طقات"

"(63/2)دالكرىالاثجة
سحىداو

مالك"
سلسلةعمراالنصنا@عع@

شنتإدا@قلالد@،
بر

مالكعنالنافعىأحمدص"
عمر"،النصلاءع@

الجوهر"،عقدهذاإهكذا".النالعىعنالويطىو"هكدا"،النافعيعنالمرلىو"
"عل@كحرخولا

ثي
2/0)الصسد"" الحاطعارةوهده.(81

@ي
1/2)"الكت" 66).



أشاالرصافي،علي
(1)

اللههبة
لن

ألنامحمد،
(2)

أد/لكرألوألاالتميمي،عليألو

بناللهعبدثاالقطيعي،@،/13
الثافعى،إدرلرمحمدسثاأبي،حدثنيأحمد،

أنا
(3)

لا"قال:أ،ه/81/كس@1اللهرسولأنر@ما،عمرال@عننا@ع،عنمالك،

يبغ

4)

الحجلة،حلبيععنولهىالتحش،عنولهىبعضبيععلىبعضكم

التمرليعوالمراشةالمرابة.عنون@
()

كيلأ.لالرلي@الكرموليعكيلأ،لالئمر

الئخاريأحرحه
(6)

مالك.حديثمشممرفا

وأخرجها
(7)

مسلم
(8)

الحملة،حلع@الهيإلامالكحديتمن

آحروجهمنفأخرجه

بىبالشافعي؟مالكعنروىمنأجلأنعلىفقلطاياعتراضأ

أ:والقعنبيوهبوابنحنيفة

عنحيمةأليلروايةالافعي-دكرهديالتميمي-علىمغلطاياعترض

ولابنالجلالة،إلىنطرناإنمالك،
(110

لإتقاداإلىلظرناإنوالقسي،وهص

أ(
."ألا"وأ@(أز(،لي

2)
ألا،،"وأظ(.أز،،@ي

أخ(.و@ي
أنا"

3)
@ي

وثيص،،أد(.ا
ألا""أ@(.

4)
لي

"وأظ(.أ@أ،

مطوعةوليبع،،

يع
الرسالةط(104/10)الطر."

ه(
الثمر"وأح(إأر(،دي

2لمحارياأحرجه(6 1 3 9 1"4 2 1
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7)
دي

وأخ،رد(،
أحرحهما!"

مسلمأحرحه(8
1 4 1 2،)11 5 1 4ر1(،6 2

مسلمأحرجه(9
1 5 1 الليتطريقس4،1

10)
@ي

وأخأ:أهأ،
واس،"

لا"المسد""
ييع

،"
لعصرثي

لا"لحه

عمراسعىلا@عص

الصلاحاسإصلاخ)11(،
.(52)لمعلطاي@



يخ@م@
النواويتقربشرحميفى4الراريبت@

ليالمئتميميقال
"

روىفهو@ادحميفةأبوفأما":"الاضطلاحمحالسن

روايةكاشتهارعنهروأيتهتستهرلملكنالدارقظحي،دكرهكمامالكعن

"الشا@عيرتةمنرتشهماتقع@أينوه@وابىالقغمبيوأفاالثئافعي،

عنح@يفةأبيرواية"لخاله-:رأيته@يماالعراقي-وقال
دكرهفيمامالك

@يالدارقطي
"وفىعراثبما""

المدح
عمر،النعنلا@ععنروأيتهمنليست"

قال:ذلك.فيمفروصةأ،/10أح/والحسألة
فيكدلكحديثاالخطيبدكرلعم

الرواة(1
(2)

""مالكعى

الإسلام.شيحوقال
حنيفةألالأنيحسى"@لاحنيفةبأبياعترأصهأما"

لروايتي@الحطيصثمالدارقطحي،أوردهاإلصامالك،صروايتهتثتلم

عنحنيمةأبيروايهفإنوأيضامثال،@يهمابإلسادي@عنهلهماوقعتا
مالك

لارمهائذيكالا@عيعهالروايةيمصدولمالحدأكرة،فيدكرهفيصاهيإلما

شمسهالموطأ""عليهوقرأطويلة،مدة

ألهأحمد؟الإماملالأط/71(فقدوالقغسي،وه@لاساعخراضهوأفا

سمع
لهس@اعهبعدالشافعيمنالموطأ""

أله،الراويمهديأبنم@
()

عن

"قال:لكترة،مالك

وتخصيصهالسماعهإعادتهدعللثتا"فيهرأيهلأي

أعلمالئافعيأنشكولاالتتبت،أ(/11أر/إلىيرجعأمردسالثادعي
ممهما.لالحديث

(1)"

الاصطلاحمحاص
السحوقيةأح(،س(2)(155)"

"الرواية"

لمحيالعطارالرشبددكر،(3)
"

"،مالكعرالرواةأسماءمحرد
كا@محتصرصوهو

83رقمالحطيص @يه.الصوا@أدعلىولهالحديت،ودكر1(،4
مالك"

رجلعن

جم@
"ويىص"،سعدمعادسصالأنصحار،

عىيروىكماعمر"اسصلا@ع

حلإيطواتتق@جدا"(4)
سقط(5)(23)"

وأح(وأط،،أر(،م@
(6)"

@عى،انإد@صمحمدسالموطأصسمعت"ولثطه)15/353(،دمو"تارح
سمعهوورتا،لهرألهلألى

م@
"دلهحماعه



@@م

قال.
يالناسأثثالقصبيأنالمدينياس@،ه/1/81أطلقلعم

الموطأ""
(1)

أ(/14د/@إطلاقعدالموحوديرإلىلالسبةدلكأنوالظاهر

هدهمعارضةدلكويؤيدمذة،الافعيلعدعالشالقعحبيفمانالمقالة،تلك

ذلكمثلمعشابىقالفقدبمثلها،المقالة
اللهعبد@ي

يوس@س

التنيسي

كثيراصسمعصحهةصالتقديموجهيكودأدحتملوقال:

منالموطأ""
م@السماعأنعلىشاءمالك،لفط

القراءةم@أتقنالثحلفط

عليه.

كاد(إثهأواحد:غيرقالفقدوه@،اسوأما
(3)

التحفل،حيدعير

إلهالحديث،أهلعىالنملصحةإلىفيحتاح
(@)

صالرواةألقىكاد
مالك؟

له.اللزومكثيركادنعم

ترديدصوالعجبقال.
()

بي@المعترص

(6)
وأبولأتقمية،والأحليةا

لظهؤلاء؟منأحلالثالعيأنأحديثكولابأحل،عرإلمامنصور

اجتمع
له

لكلاإتقالهوأيضا@ريادةلتقديمه،الموجةالعليةالصفا@من

منفيها
@ئداكرولهيأتوسهالفحدثينأكابركان@قدالاس،لأخبارعلمله

الإشكاللهمفيبينعليهم،أشكلتبأحاديث
()

عامصة،عللعلىوقفهم@

متغافل.أوحاهلإلافيهيارعلاوهذأيتعجبوفى،وهمفيقومون

@
01/2)اللاء"أعلامسير المرحعبروعراه(6/32)"التهذبتهدبو"0(،6

ع.الطإلىالالى
"

(397/33)"د@قنارلح

"كأنه"أز،.لي

ولي
إله"أوأحأط،،

"

@ي
إنا"أه،.

كدا
اتردد"الصوا@ولعلحميعها،الشخثي

"أر،@ي
س

ك

"،أشكلما"وأط(.واه،،أز،،لي
أح(و@ي

دالنكل"
"



رت@
النواويتقربشرحميالراولىص

يرمنصورأليكلامأ@ي(لك@قال.
لأننطرالفصلهذأ

مالك،ترحمةلترحيحالمرأد
كادإنغيرها،علىعمرالنعنلافع،ص

مالهالمرأد
فيوقع

روايةفيالاشتراكحيثمنسوأءفيهفرواتهالموطأ""

ويتمالأحاديث،تلك
ما

كانن@أحلهم،الشافعيأنمىمنصورأبوبهعبر

مالكأصحابمنكثيرعندأدسكفلاذلكمنأعملهالمرأد
حديثهص

حارح
ئورعوقدتأفل،مقامهداعلىفالمقامالثافعي،عندلي@ماالموطأ""

مالمثلأحمدفي
لعجره،والملارمةالممارسةادةزصالشافعيفيلوزع

"مالمثلوسجابمثلأ،كالربيع

أ،/19أ@/النووي(:يذكرهالمالأسانيدأصحفىأخرأ@والالتانى؟

وبقيأقوال،خمسةالمسألةهذهفيالضلاحلالنالمصتبغاذكر
أحر.أفوال

"الشاعربنحجاجفقال

قتادة،عنشعبة،الأسانيدأصح
ص

فيالإسلامشيخعارةهذه"،شيوحهصيعنيالمسيب،سعيدس
لأنكته"

الحاكم:وعمارة
ةحخاجقال"

أحمداجتمع
والنمعينوابنحمبللن

يرالمديي
دأجومنهم:رجلقالدلأسانيد،اأجودفتذاكرواحماعة،

قتادة،صشعبه،الأساليد
أمأعنسلمة،أمأخيعامرعنسعيد،عن

عمهما"لسقماوأحمدمعينأبنعنلقلثمسلمة،

معين.أبروقال
"

ص(@أد/41/أبيه،عنالقاسم،بنالزحصعبد

سقط(1)
(2)أر،مى

"أد،.دى
طرد.يه

(3)
لما""أد(ثي

الصلاحاسعلىالكت"(4)
"(263/1-2 فىليستكنيرةرياداتوفيهلمعماه،(66 (97-1/94)"الويةالمكت"وال@"،المكت"

لعدها(5)
1/2)"الكت"(6)"كيرهأو"الكتيرا 50)

ل@ط(71
"(8)وأح(أر(،مر

مطولا(54)الحديث،علوممعرفة



منأثتإلسادلي@عاث@
ليالخطي@ألسدههدا"،

"الكماية"

حجير.اسالإسلامسيخقال
قؤلاد"معييىلائ@هذافعلى"

التاذكوليداودبنسلنمانوقال
(3)(@)

الألانيدأصخ"(@/10أح/
()

أأبيأبنيخ@ى
6)

"فرنرةأبيعنسلمة،أبيعنكتير،

أئخل:لنأخمدسأئث"قال:اثبزار)8(،هئابمبنخلفوعن

روايةمنكانفإنعمر؟اثنيصنادع،عنأيوب،قال؟أثبت؟الأسانيد

"@يالكأيو@عقزيلإ،بنحماد

2/4)"الكفاية" 60)

ليوالديللثطها،هذهالحا@ظجارةعلىأقفلم
1/2)الكت،" 52 51)

معس.اسلوللعله
صالماسم،سالرحمىعد"

ع@أله،
عاته،

3
ثال

لقليللحدهاالحاثظ
اللهجدأيضامحي@اسوقال"

صالماسم،صعمر،س

اشطالسيوطيكاندث@"،عانثة.
ص

عىلملههداط
ميىإلاسالحاط

لقلل@،اليرطيلصيعحلاثاآلما،لقلتهمااللدانهماالقولان@يكود!"قولان

معشالنقرل
صالحعي،يريدسإلرا@صالأعمش،"

علقمة
ل@،س

مجىالنقولعقحهلقلنممسحود"النص
سالرحمىعد"

القا
عر3،

صأليه،
"،عاتة

يحىدلمالحادطلعارةأرددهما3
واللهصغاولالملأ

يح@و
وعهعا

كادألهإلاالارع،الحاظالعا@الصريأبو@أبوالنادكولي،داودسلبمادسمو

ورميالهلكى،أحد
تويرلالكد@

2لسة 3 وقيل@،4
5 2 3 6@

أعلامسير

06)اللاء" 7 9 /1-6 84).

لستهالتصريحيقع@
ثي

"،الكمايةولا،المعر@ة،"
لها@يوصرح

"الكت@

لعدها
لي

لمقط(6)كلها"."."الكمايةو"المعرثة!"
س

أأ@

2/4)الكماية!و")45(،الحديث،علوممعرلة" 6،26 يرححراسودكرهلم(،3

.(251/1)"النكت"

وأح(أر(،لي
يروكدلكالبرار"،@

"

تارلح
لالراء،لهوصرانصحي@،وهو"،نقد@

لنحلصومو
ه@
ب@م

3/1)"التهدب@دبالقراءاتالياخبارلهنقةنعد، 34)

"

61/4)دمنىلأناريح دىححراسوعراهسحوه،2(،3
1/2)الك@!" إلى(53

فيالحطص
@

الحامع
ثيهأحدهولم"،



-

@@لث@
ل@واوياتمري@شرحفيالراو@برت@

ححبر.اننقال
قؤلار"خمد*"

@كمافوروى
كادإذا"قال:راهويهب@إشحاقعن"متدركه"

ثقة،جدهعنأليه،عنشعيب،ئنعضرو)2(عنالراوي
عنكأتوب،@هو

عمر"أنجنعنلاح،
(3)

أط/81،.

مشعزوهدا
4)

لجلالة
()

نابمعن@،/11أر/أتوبإشحاد
عنده.

ليانحطبوروى
"أنكماية"

شيئاالحديثفيآكلملا"قالوكيعص

فولىأليعنمرة،عنمرة،لنعفروعن@شغبةهذا.منإشحاذاأخسى
"لأشعرفيا

(6)

والعجلي:ائمباركائنوقال
"

سفيان:(7)وأخسمهاالأسالدأزجح

اللهعثدعنعئقمة،عنإثرأهيم،عنمثصور،عن@الثؤرئ
مسعوبلن

"

النسالي(رجحهاأوكدأ

(5)

(8)

الصلاحابرعلىالكت"
"(1/2 بهححرالىول@ط(54

"

اخهاداحتل@هدا@فدثعلى

ثيحلأحمدس
عتدهسقوفد"،الترحمههده

ثي
1/2)الكت،" رححوكدا":(52

اللهعدحلأحمدس
وأيو@!مالكعلىفالاعمراسعىلاععمرصس

"المتدرفياو"أح،،@ي
ئصحي@وهوعمر"،

الحامشدرك"
3

"(1/3 0،24 4،)2(2/1 75)
لحوه

"أط(ثي
يشر"

"،لحلالة"أد(@ي
."لحلالة"أط(وجما

2/4)"الكثاية" 63)

لي
"

الحامع
الكو@ةإسادأحسى"للحطي@"

ثيالحطي@اليحاركاسفولأحرح
2/4)"الكمايه" ثقدالعحليفولوأما2(،6

ثيالحطيصأحرحه
"

الحامع
"(2/1 22)

دىححراب@ودكرهسحوه،
أسعلىالمكت"

ا
لصلاح

"(1/2 53)

الحالطعارةهده
@ي

1/2)ال@كتا" )أيوب،ترجعةعلىيعودليهاوالصمر4(،5
كماعمر(ابرع@لالع،ص

ترحمةآحرلألهاالحاثط،كلاملمياقمنشىهو
لقلهالديلأنطر"الترجمةلهدهالمائيترححويرالعارةهدهفلمدكورة

يرالح@
"

الحامع
يرالانيص(123/2)"

لهده-دكر@هلاالمححىمدا



الصحيحلأول
@@ر@@

أقوى"التسائىوقال
(1)

أ@/91/منتها@دكرتروى...،اثتيالأسانيد

اللهعيدعنالرفرئ،@،
(2)

بى
اللهعئد

س
عته،

عنعتاس،ائنص

غمز"

اللهعئدعقائقظان،سعيل!سيخىترحمةالزارئحاتمأئوورتجح
س

لافععقالله،عئدروايةأخمذرخحوكداعمرائنعنلافع،عنعمر،

سيخيىترجمةمعيياشورححنافعغنماللثروايةعلى
عنسعحد،

اللهعيد
عاثثةعنائقاسم،صعمر،س

بلد(:أوبصحابىالأسانيداصحفيالقولأتخصيصالتالث؟

"ائحاكم:تال

للل!أؤخايي@الألالل!أصحييالقولتحصيصينعي

انفلالينأوللافيإشمادأصحيقالبأنمخصوصبى؟
(7)

ز.ظئعفئمولاكدا،

إلاالوطى،نصر@معبتوالقماوهوعلفمة(،صإلراهبمع@)سصورلبهللالرحمة،

ع@القلفيلصرتقدلكودأد
لأصا@كعادكه-الحا@ط-

س
أعلملالتهلا@دريحص

لي
"

"لكتو""،الحامع

م@ودسحةالرركثي،
محققه-دكرهاححر-لاس"الكت"

و@يأحس@!،ا
ححرلاس"النكص"

"

أصح
"

أح(.ثي
لىءولب@"،اللهعد"

برالحطب@أحرحه
لحامعا"

"(2/1 لرركى@ياودكرهمطولا،لمحوه(23
"الك@"

عىلقلاسطولابمحوه(139/1)
يرححراسودكرهالكمالإ،"

الرعلىالكص"

1/2)الصلاحا د(51

حوه

1/2)ححرلالن"النكت" و2(،5
@جر"اللهرسول@يتسمعهاصكألك"عده

ال@رجح.دكرثيهولبى
1/2)ححرلاسالكت!" سحوه(52

@يالحاعأحرح
فىوالح@)55(،"الحدثعلومسعرثة"

"

الحامع
"(2/1 22)

دمثقتارلحثياعساكرواسله-واللمط
قالليالطي@حعمرعى-(168/49)"

اللهعديقولمجىسبحيىلأسمع@
عرعمرس

العا
3

له@قلصسد@متك

ححر@ىاسإلهوعراها،إلىأ@لمالعروة؟صالرهرىأوإلكأ@هو

1/2)"الكت" وعده2(،5
"لالدم@روايةو@يلالدر،مشمكةترحمة"

لي@*@أحأ@ي
"



لنواوياتقري@شرحكيالرأوفىريصل@

حازبم،أبيبنقي@عنحاللإ،أيلنإشماعيلالصديق.أساليدفأصح
عه.

أعمر(أسانيدوأصح
(1)

"جدهعنأبيه،عنساليم،عنالرفري،

طريقأصح"أئنوقال
(3)

يروى
الم(

الزفري،غمر؟عنالدئيافي

الساثص
"كهيزيد،بن

محضدحغمرسانيت:أهلأساليدوأصخ"انحاكم.قال
بنعليل@

أله،عنعلي،بنأش@ي@
@جدهعن

حغفبرعنالزاويكانإذاعلي،عن

الصمير@يفإدنظر؟وفيهانقلهامنووأفقهائحاكم،عارةهذه
إلىأؤطال@،أبيسعليمني@مغلمعلىفجاهجغفبر،إلىعادن
،

انحسين.م@ي@مغلنم@هو

ليأد/51/1،قالأثهداودبرشليمادعنالدعواتفيالئزمديوحكى

عبيدعنالأغرج،
(8)

الله
عليئ:عنرافع،أليبر

مثلسنادافيهذا"

(6)

(7)

(8)

أح(ثى
"

"(2)."ص
)45-،5(."الحدتعلوممعرثة

"حديث"أط!لي
(4)

أح(:لي
"

نروى"
فيمصاسفال

"

حلدالعلمية--الكت@دارط.-(366/12)المحلى"
عمر

ولعلهوحودهيمكىإسنادلأصح@النمالي@حلدأنلعدالحمر@يوسنشأرلجى

بعي
@يراهويهسإسحاقأحرحهما

كمامسده"
ير

المهرة!الجرةإتحاف"
5 1 6 1"العالهالمطال@و"1(،6 7 9 أدىسصالحع@شمحلالسصرسع@-(51

حداالخمرفيكنياللهرسولعلينايفرصلمقالالرهريالأحصرص
درصحتى

الساتقالشها@اسفالأرلج@،للأ@حهلكرأ@
عمر@هفرصنمبريد.ب@

."نماسي@
وراحع

1/2)حجرلالنالكتا" فىمتكلمصالخاولكن1(؟6
الرهريصرواية

"
(55)"الحدلتعلوممعر@ه

لححوه

لحله
الحاعارةذكر@قدححر،اسإلىيومئ

ثى3
الوحهعلى(256/1)الكت،"

المص@اشفدهالدي

أخ(@ي
عد""



-

-!147
@

@\

"أبيهعقلاليم،عقالرفرفي،
(1)

بنسعيدعقالرفرفي،فريخرة.أبيأساليدوأصخ"انحاكئم:قالئتم

"غهالفسئ@،

ع@الزناد،أئو"ائبحارفي:ع@قبلوروى
"عهلأغرح،ا

حقادالأسالد.أصحمن"اثمديي:ابنعنغيرهوحكى
عنزيلإ،بر

عنأثوب،
هريرةأليعنسيرير،لنمحمد

"
(@)

لافع،عنمالأ،عمر:أبنأساليدوأصح"قال
عئه.

1أ@/اللهعب@دعائنة.أساليدوأصخ / عنها.انقاسم،صغمر،لن2،0

معين:انجنقال
"بالذهبمشمبكةأ(ترحمةهذه"

"قال:
ك@ها"الرلير،ب@عروةعنالرفرئ،أيضاالأساليدأصحومن

"1)لم

احر4قؤالذارميصتقذموقذ

إنراهيتم،عنمضور،عنالتؤرئ،شقيانم@غوباننأساليدوآصح

عة.عنقمة،عق

أنيى:أسانيدوأصخ
"عةالرفري،عنمالأ،

(9

شلام.افيشيخقال
اليئان@وثابتاقتادةفإن@يهئازعمفاوهدا"

3حدلتعصلا@23الدعوا@،كا@ا( 4 2 حدصتمنلىعدلاهدا"ولثطه1(،3

مري..لزا
"

2)"
"(3)(55)الحدلت!علوممعر@ه

.(53)"الحدتعلوممعر@ه

1

@يالحعداديالح@أخرحه(4
2/4)الكماية،" ححراسالمدبياسإلىوعراه2(،6

@ي
(254/1)النكت،@

مس@كةأط(.إوثى"،شكة"أر(.فيه(

(138)آلمالهالمصفحكايةعدمطولاتخريحهوقديسق(6

(55)الحديث،علوممعرثة"(7

(55)"الحديثعلوممعرفة@(9).(134)ادفى.(8

@يا(10
ححر.لابن"الكت

ثييارعقدالحاكمدكرهالديومذا@
ليسيماولالحصه،

@حها.أصأسابد



النواويتقريصشرحفيالراو@برل@

أغر@
(1)

م@أس@حديث
أضحا@فأنبتجماعة،الزوأةم@ولهمالزفري،ا

حمادأ(./11أح/ثالت
أضحابوأثبتسلمة،بنحمادأوقيل:زلمجد،بن

الذشثوأئن(هشامأوقيل.شغمة،قتادة
(3)

"
(@

ئنالحسحي@لنعليرواية"انبزار:وقال
("

بنسعيدعنعليئ،

سغدعنائحسي@،
سغد"عنيروىإشمادأصخوقاصأبيب@

انمصرئصالحأخمدسوقال
(7)

أثت"
(8)

انمدينة:أهلأسانيد

هريرةأليعنسفياد،بنعبيدةعنحكيم،أبيب@إشماعيل
"

بنعفروعنعيينة،برسفيانالمكمش:أساليدوأصح"ائحاكم:تال

عنديار،

وأصح
(10)

هرنرة.أليعنهقام،عنمغمر،انيصاسين:أساليد

أساليدوأثت
(11)

حبب،أبييزيدسعنسغلإ،براللجثانمضريين:

عامرلنعقبةعنائحير،أبيعن

أدثهعئدعنوأقد،بنائحسحىالحراساليي@:أ،/12أر/أساليدأوأثت
بن

أبيه(عقبريخدة

@ي
ثييى(2)وأسعد"ألعد""الكت"

النت،"

@ي
""الكث"

عيرهوقل
"

المص@مىو@لادةشصر@(259/1)ححرلاس"الكت"

وأح(أد،،ي
"

ص
"

3/2)البرار"مسد"(6) لحوه.(77

"أ@(ثي

@يوكت@"المؤي
"حلحاشيةا

"،لمصريا
التخريح،مرحعفىلحاموا@قوهو

االمصري،حعمرألوصالح،أحمدسوهو
ولدالمصرية،لالدياررمالهحاثطلكيرالإمام

@صر
1لسة 7 0

،@

2سةوتودي 4 8@"
12/1)اللاء"أعلامسير 61 77)

@ي
"نقات"

"شاهضاس

"أنتم@

لى
"

"النقا@أسماءنارح

ثبهولب@(27)لثاه@لالن
"

أبيعر
"وأ:"أ@(@ى

عد(11)

الحاع
إساد""

"أ@(@ي
لمفط(13)بربد"

أخ(.س



حسادشعنالأؤراعى،الشامسين؟أسانيدوأئبت
(1)

عيعطية،

"الضحالة

حجيرابرشلامافيسيخقال
"

أئمتهملغضورجح
(3)

لنسعيدروأية

@ألي!عنيزيد،بنربيعةعنائعريز،عئد
رص

ا@
ر"@أليعقلايئ،ص

اللهعثدوقال
بر

أخمد
هدامنأصخئكو@ةطلى"أليماعنخلبن

شنمادعن@،/20ه/1الثؤرفي،شفيادعناثقظان،سعيل!ب@يخيىالإشناد:

إبزاهيم،أعق
()

عليئعنشريخلإ،ب@انحارثعنالتيميئ،
"

شئاالحجارحديثعلىيقدمودلاجماعةوكان
إدا"مالأ.قالخى

"نحاعهانقطعاثحجازصانحديثخرح

الثانعيئ.وقال
ديلثحديثيوحذلمإدا"

(8)

(@/15أد/أضلائجحالي

الكلامدئم"كتا@فيالأئصارئحكاه."نخاعهأط/91،ذهب
"

"انضا.وعنه
حاءحديتكل

ليأضللةولشانعراقص

(10)

انححايى

6)

7)

8)

)

لي
"أ@(.علىولسحةأد(،

ص
ليءويىا،

(56)"الحدلتعلوم@عر@ة@

@ي
حامعةن@النكتا.ا"

رححوا".أئمتهمم@

1/2)"النكت@ د(60

حوه

صالعارةهده@لالمصصأدوالطاهرالسح،حميعصسقطت
لاسالت،1

كماأيضامهساقطةلألها
صوصولاهمه،حطبتيىولسخىمطوعهلي

لألألم/2)المسد!@
7)

1/2)ححرلاس"لحكتا.و؟ 55)

لىالح@أحرحه
"

2/2)الراوى!لأحلاوالحامع الحدتحاورإدا"ولمطه6(،8

لأ.عهلمماصح@لحرمي@ا

"أهأ:في
من

@

1الأنصاريالهرويأسماعيللألي"وأهلهالكلامدم 1 2 وحوه1(،4
ألياسعد

فيحاتم
@ىالحط@صطريقهوس)002(،الالعي،آدا@@

"

الراويلأحلاقالحاح
@

(2/2 86-2 @لحاعهصع@@قدالحرمي@الحديثحاورإدا"ولمطه.7(،8

أح(:في(
"

ص،.



النواويتقريصشرحالراوفىصرلصل@

"نصيحتكإلاأرلدماصحيحا،كادن@تقبنهفلا
(1

أفلةلال@ثةأغلمأئماثابب.أليبرلححيبقنت"م@عر.وقال

أنحجاز"افلبلفقال.انعراق؟أفلأنمأنحجاز،

"أورد،ثتمسه،@أورذقيئ،ئعرأائحدبباسمغتإذأ"لرفرئاوتال
((4)

"وي@عينت@عةفاظرخحديمثمائةالعراقىحدثكإذأ"طاوسى:وقال

عروةسهشاموقال
فألقحديثبأئفأئعرأ@يحدثكإدا"

(6)
ت@عمائة

ويسعي@
شأ"فياثاقيمنوكن@

دغلأأئكوفةأفلحديث@يإن"الرفري:وتال
(8)

كثيزا"

ائحرمينأفلحديث"ائفارك:ائنوقال
(10)

"أقر@شمادهثم@أصخ،

ماالسننطرقأصح"الحطيبوقال
مكةالحرمين.أهليرويه

عئهئمالتذلي@لإنئمدينة؟وا
(12)

ئكذبواقلجل،
(13)

عئدهمثحديثاووضع

"

الكلامدم
"

1للهروي 1 2 فيولقله1(،3
"

لنصه،(10/24)اللاء"أعلامسيهر

ديالراريحاتمألياسلمعماهوأحرحه
ديواليهقي0(؟2+)الئالعى"آدا@"

"
1/1)السر"معرلة قاللمعاه(50

مذا،صرجعالا@عيإد3"

وصحح
لهمإلساد،ن@ما

"

ا

"لأوسطاالتاردح

6(،2/2)الحفافروايةود1(،2/3)رحويهروايةدللحاري

1/1)للهقيوالآثاردالسىصردةو" 52)

وأح(أر(،ثي
لهأرود"

"،لهأرود3
"،@أوردهنمبهثأورده"أ@(ولى

وس
ردد"-ثم(له@اردد""،المعر@ة"
والاريحالمعرلة"

(3/81)لاردح،واالمعر@ه"(5)(3/81)"

أح(@ي
"

@طرح
"

والاردحالمعر@ة"(7)
"(3/81).

"يمسدهالأمر@يالبالذعل

)دعل(.(288)"الوسيطالصعحم
"

2/2)"الرأويلأحلاقالحامع 87)

أوأ@أر(،@ي
و@ي

"
"المدينه"لآثار".واالس@معر@ة

أح(إوثي
"

1/1)لليهفيلانار"واالس@معرثة "برحلأفر@"وعه.(52

لي
"

الحامع
""

ليهم
".(13)

دي
الم

الجامع
."لالكد@لاشتهاروا""



ومزجعهاقليلة،أتهاإلاصحيحة،وطرقحيديررواياتأثيمنولأهلعريز.

إلى
(1)

ماانواضحةبالأسايدالثابتةالئنصانبصرةولأفلأيخضا.انححاز

رواياتهنمأنغيرالكترة،فيمثئهنموانكودئوفىإكثار@معلغيرهنملي@

مراسيلأكثرةألامئيىوحديثائعلل.منالتلامةقليلةالدغل،كثيرة

يعتقماعليهوائغاكصالغ،لإتهالثقاتأشندهمضامئهاتصلوماومقاطجغ،

عظلموابا
(3)

"
(4)

ماالأحاديتأصخأنعلىلانحديثالعنمأهلاتثق"تيمية:أنجنوقال

الثامأفلثمالحضرة،أفلثثماثمدية،أهلرواة
"

(5)

أوشذوذمنمانعلاحيثبالأصحيةالاسناديوصفإنماأالزابع:

ضطرا

حديثصخةعلىالتفلأفلأخمع":(6)اثبزديجببكيرأبو
1)لم 1

أليعنالف،سيدسوعنأبيه.عنساليم،عن1/(،2ه/1الزفرفي،

وكقجل!،والزليديومغمير،غيينة،وانجنماللث،روايةمقفرنرة؟
لنمما

7)

8)

أهل،"أط،.فيلعدما

الحامعير@
رواياتهموالثار"ادةقهو@لمعاه،"

في
لجامعا"

"لرعاتاديثحاوأ"."

"

اداويلأحلاقالحامع
"(2/2 86-2 87)

"

20/3)"لبميةالن@ناوىمحموع لحوه(16

لي
"ه،1

روح،هارردسأحمدسوهوحالثها،فيلاسحهاوصولهاالرولحي،،

2سةلعدولدالححةالحا@ظالإمامالرديحي،لكرألر 3 0
نقةكارقلها،أو@

حالطادهضافاصلأ
تودي

3شة 0 1@"
(12لم-122/14)اللاء!أعلاملمير

أحادلت!"أه@لى

ةمى@أثتاهمالصوا@وا"،الرهري"ه(1وفيوالترمدي!،وأظأاأد(،في

الحمصىالهدللألوعامر،الوليدسمحمدسوهوأط(،علىولسخةالح

@والأرلعسالمانةلحدماتالرهري،أصحابكارمننصنقةالقاصي؟
نقرب

6التهذب، 37 21).



كبملأ
النواويتقريبشرحفيالراوكريبت@

"فهتوق@اختلثوا،@إدايختلفوا؟

الإشلامشيحقال
يحريأندلكوقضثة"

جميعفيالشرطهدا
ما

منمالعهاكيكونلاحثثبالأصحئةيوصصإتما@يقال.@،أح/11/تقذم،

شذوبأؤضطرا@ا

فوائد.

أحمدأالأولى:
منه"مسنده"فييخرجولمالشافعى،من"مالكمومأ"سمع

إ!؟واحذا!حديتاإلا

ألهأخمدعنتقدم
سمع(
عنروأيتهمنو@يهالشالعي،منائموطأ"ا

ماإلامنهلايتصلولئمالكثير،العددعمرأئنع@ناح،
تقدم

@يشلامانيشيخقال
"واتقطعبهحذ@أوبه،يحدتلتملعله":"أماليه"

تقريبفىا،الأحاليثأصحبعضجمعالعراقىأمحاولةالثانية:
.("لأسانيدا

حمع
يرأد/61/1(وقعتاتتيالأحاديثانعرأقىانفضلألؤانحاول

المصنف،حكاهاالتيائخفسةبالتراجمائموظأ"و"لأخمدأئح@ند""
وهي

ائمظلقة،
أئوابعلىورئبهاالمقيدة،وهياثحاكم،حكاهااليوبالتراحم

"وسماها:انفقه،
لأسانيد"اتقرب

يجذلملكونهالالواب؟كثيزأصأخلىوقذ"الإشلام:شيغقال
وفاتهالثريطة،لتلك@،أر/21/فيها

(4)

علىالأحاديثمنجملةأيضا

"

والممقطعالمضل
"

عرلقلأللرديحي،
"

الممح
"

لالنالنكت!و")82(،الملق@لاس
1/2)ححر 6،12 62)

هاكحرحاهوقد)041(،الطر

@يالراقيكلامالطر
"لكتا@مقدمه

(6-4)الصالد"وترتي@الأساليدتؤب

أح(لىسلها
الأدوا@م@كرأدضاو@ا@ه"



الأحاديثكودمرأرادهاثديللعرصلالكتابي@تقيذلكولهشرطه؟

الإسنادمتصلةتصيرالمدكورة
(1)

أرقدرولوقاللغاولالاحتصارمع

لجمععارتيتفرع
(2)

مرالمدكورةاحمبجمغالوارد؟الأحاديث

حاولاحا@افىكتائالحاءعليهالمزيدةالتراحمإليهاضموبكتا@،تقيجد

الصحيحلأصح
"

الباب(:فىشىءأصحأالتالثة:

كفوبهمالمفيده،الأحاديتأصخالم@ألةهذهيا@مما
أصخ"

فيئوحذوهداكذا"،البابفييمشي
"

وليكث@را،"الئرمدنجامع
"

تاريح

لئخاا
ري

"
هما.وعير

المصئ@وقال
@ي

صيلرئملا"الأدكار":"
الحديتصخةالعمارةهده

"

"البا@ديجاءماأصخهدا"يقولون.فإنهم
وفرادهمصعحفا،كاردو

الذارقطميقولعق@ذلكدكرصغفا"أقثهأوأرجحه؟
ليشيءأصخ"

وأصخ(@/21هه/11،الإحلاص1@@أأحذاللههوقل@فضلال@ورفضاثل

التسبيحصلاةدضلالصلواتفضائلفيشيء
"

(6)

ومن
المسلللوع@يوسيأتيمسلسل،أصحذلك

(7)

أ:الأسانيد؟أوهىأينأالرابعة:

لحاكماذكر
(8)

فيلحلقيحىواهحا،
محا"

سن
ضطلاحلاا

"
(19

يل!لأش@اأوهى

(1)
لألاليد"ا"أر(.ثي

(2)
دي

"أط(.

لحمع
،"

و@ي
"وأ@أ.أد(،

أح(و@يلحميع،،
"

لحمغ
"

ثيالم(."الحديث"وأطأأد(،في(3)
"ط(@

@ى
"الا@هدا

لصر@.(169)ر؟لأدكاا"(5)

1)861،للوويالأدكار""(6) كا@مذا@ىالكلامهدادكرتوفد"وقال9(،6

الدارقطيععراسعليالحسىأليترحعةديالمقهاء
"

(58-56)"الحدتعلوممعر@ة)8(ا.(769)الظر(7)

الاصطلاحمحاس@@(9)
"(156-1 59)



النواويتقري@شرحميفىالرا،رلبل@

البخارقي،.صحيحالمجرد،لصحيحافيمصتفأؤلالتانية:

وسيأتيأليق،الفسيفنوع@يوذكرهلأسانيد،الأصخمقابلة
(1)

تعالى.اللهشاءإن

المجربالضحيحفىفصنصآوذالضحيحأمسائلمن)التالية(

محفدالإمامصحيح،("
رواهماذلكفيوالثس@)ال@خاري(إسماعيلبن

عنه

راهويه،بن2،0أ@/إشحاقعدكنا"قال.النسمبمغقلل@إبراهيم

جمعتملو"@قال
ذلكفوقعقال؟"،كتالبيئسنةلصحيحمحتصراكتائا

جمعفيفأخذتقلبي،في
"

الصحيحالجامع
""

مروحةوبيدييديه،بي@واق@وكاثيالمبيرأيت"ةقالأيضاوعنه

فهو"،الكذبعنهتذبأنت"@قالالحعحرينبعضفسألتعنه،أدب

"إخراحعلىحملحيالذى

الصحيحالحامع
عشرةبضع@يوأئفتهةقال"

"

وكانتبغيره،الضحيخفيهامفروحامجموعةقسلهالكت@وقذدلمكانت"

لسيلانمرتبة؟ولافدونةغيرالتالعي@وكبارالصحالةعضرفيالآئار

فيثبتكماكتابخها،عنأو،نهواكالواولأتهمحفطهم،وسعةأذهانهم،
"

مسلمصحيح
"

يحسنلاكانأكثرهمولأنبالقرآن،اخلاطهاخشية

(275)انطر

كدا@ي
"

"رأهويه،سإسحاقهوالمانلأدعلىألارياهدي

لعدأدهتارلخ

"دمقنارلحو"
"الكمال)تهدياو

لا@قال"الأنمة!واشروط
أصحانجا!بحص

يرالحطيصأحرحه
"

الارلح
فيعساكرواس)2/8(،"

"

2(،52/7)"دمقتارلخ

ليالمريوالحا@ط
24/4)"نهديه" "أسوالحالط2(،4

"الساريهدي

حلصطريىمن(51-50)"الأئحةشروطفياوالحازمي)9(،
محمدسلن

حجر.ابنلمظلهالألماظوأقر@دحوه،الجاريصمحقلسإبرا@صإسماعيل
سدما

"وأ@(أر(،ثي

لي
"

@ياس-قال
"

"(9)"الاريهدي
الاتلالإلمنادورولا

محمدع@
بر

"يقول..الحاريسمعتقالبر@ارسسليماد
ودكره

3ر 0 0 4 مرفوغا.الحدريسعيدأليحديثمن(13



الحوارجمنالالتداغوكثرالأفصار،فيالعلماءانتثرفلفاالكتابة،

وعيرهمالتالعيىوقاويالضحالةالبأق@ممزوجةدونتوالروافض،
"

جمعمنفأؤل
لالمدينة،مالذأوإشحاقوالنبمكة،حريجابنذلك

حماذأوعرولةأبيبنسعيدأوصبيحبنوالربيع
بن

وشميانلالحصرة،سلمة

يروجرليص،لاومغمرسط،بواوهثئملمنام،لاعيئلأؤراواة،لكو@بالثورئا

1أح/ / ب@(12
بخراسانالماركوائنبالري،الحميدعئد

(3)
2/(،.2أ@/0

حجبر.وائنالعراقبقال
سدريفلاواحد،عضيرفيهؤلاءوكان"

(3)

لسقيهم
@)

").

ييلمالك،موطأ""يقأكبرموطألالمديةذ@بأليان@صئفوقد

لقيدلهكادماا(قال:تصنيثك؟فيالفائدةمالمالثن؟
(6)

".

حديثحمغأقاللأبوا@،الجمعإلىبالشةوهدا"ةالإشلامشحخقال

هذا"قالأتةعةزوي@إئهالشغبى،إليهسمقفقذواحد،بابفيمثلهإلى

جسيئمالطلاقمنباث
منكثيزالمذكورلنتلاثتمأحاديث.ديهوساق"

تفردأنالأئمةبعصقرأىأنإلىعضرهمأهل
(8)

خاصة،@لج@التيئأحاديث

اللهغبيذدصن@أر/31/1(المائتين،رأسعلىوذلك
الكوديئالفسيئفوسىس

البضريمسددوصئففسنذا"،"
ألمدوصنفمسذا"،"

الأموئفوسىبر

(8)

فيالحاطعارةمده
"

دحوه(8)الاري،هدي

الثاصلالمحدت1
"(611-6 مدىو"(9/13)للدهىالإسلامالارلحو"(14

لساا
ري

بحوه.(8)"

@ي
أح(.ولييدرى!أط،إ

"
تدري

@ي(4)"
"أسبق@أط(

@
يقى"@أط،في(6)(8)الساري!هدي

1(619/6)سيةأبياسأخرحه 9 2 9 سصور@يوسحجدسالرشد،@(91
لسه،"

9 3 ثيوالرامهرمريالحلمية،ال@دارط.(21
6(،90)الماصل!المحدث@

فيلخطي@وا
لحاا9

مع
"(2/2 85)

"وأظ(أر،،في
يعرد،.



خ*بوفي
رت@

النواويتقريبسرحلمحيالراوفىص

ب@لعيموعئ@مسذا"،"
الأئفةاقتفىثئمم@حدا"،"المضركبالخزأعىحماد

صإمائم@قلآثارهم،
كأخمدالمسانيدعلىحديئهوصتفإلاالحقاظ

بن

شحة،أبيبنوعثمانرأهويه،بنشحاق@حنل،
وعيرهم

"
انتهى

المائةأثناءفيكلهمحمع؟منأولفيالمدكورونوهؤلاءقلت

خلافةفيالمائةرأسعلىوقعلإنهالحديث،تدويراشداءوأماالثالية،

عمرس
ففيبأمره،ائريرعند

"

الخاريصحيح
"

وكب"العئمأبوا@في

بنعمر
كبه@هاللهرسولحديثمنكادماانظزحزيم:لنبكرأبيإلىائعزيزعئد

حفتفإئيفاكتئه؟
العلصاء"وذها@ائعئم،دروس

فيلعيمأبووأحرجه
"

بنعمركتب"بلمظ.أضبهاد"تاريح
ائعزيزعئد

"فاخمعوهاللهرسولأ،أد/71/حديثأنطرواالآ@اق:إلى

قال
@ي

"

"التوفيالحديثتد@لنابتداءهدأمني@تماد":"الباريقح
(4

ب@عمرلأفردونهمنأولأنألادثثم
الرفرئشهابأبنأئزير-عئد

أولوالبخاريبغيره،وخلطهالصحيحصنفمنأولأمالكتنبية.

المجرد(:الصحيحصنفمن

عفابهااختررالضلاح،ائ@علىادةز)المجزد(،المصحف:@ول

له؟عليه@،ه/1/22اغترض
وتلاهالصحيح،صث@منأولمالكاأنمن

أخمد
الدأرفيوتلاهحتل،لى

"

الساريهدي
المص@.مىلريادات(8)"

قح(234/1)العلميقمصكصلا@
"

1/3)أصهاد"تارلح واحفطوهوراد@6(،6
"

أحا@@إلى
ودها@العلم،دروس

العلماء".-.

"

1/2)"الاريفتح 3(5)"

1/2)"الاريلتح 51)

ليححرالنصرح
وهومعلطاي،الديرعلاءاعنراصهدالأد(276/1)"الكت"

لي
"كتاله

الصلاحاسكتا@إصلاح
"(62)



العراقيئ.قال
الضححخيفردلممالكاأنوالجواب."

@يهأدحلل@"

انردكرةكماتغر@،لاأحاديثسلاعاتهوم@واللاغات،والمنقطعالمرسل

"إذنالضحيحئفردفلثمانزعند
(3)

لا"مغلطاي:وقال
يحس@

دلكمثللوجودجوائا؟هدا
كتابير

لئخاا
ري

"

الإسلام:شيخوقال
ماعلىيقفده،م@وعندعتدهصحيخماللثكتاب"

اثديالرطعلىلاوكيره@ا،والممقطعبالمرسلالاختحاجمننظىاقتصاه

بهالئعريفتقدم

لياثدبأنالخارئما@يولنالمحقطع،مرما@يهلينوالفرققال:

الححارفيفيواتديعنده.حخةوهوعالثا،لمالكم@موعكذلكهوالموطأ"ا

آحرمؤصعيردكرةكانإدالتخثي@،لقصدعفذا@إشنادهحذفقد

مؤصوعع@لئخيرحةشرطه(عيرعلىكادإنالتنويعلقصدأومؤصولا،

يذكر(أمايدكزنما@كتابه،
()

وتمسيراواشثماكتماواشتشهاذاتسبجفاذلكمن

"ذلكوغيرآيالبأظ/12(لبعض
(6)

العليى""علىالكلامعندسيأتيمما

الضحيحفيهحردكؤلهعنيخرخهلاالمحاريفيالذيأربهدأفظهر

فيهالكلام@سيأتيوالذارمي،أحمدلمسند""يتعلقماوأماالموطأ"،"بخلاف

المسانيدذكرعندالحسن،لؤعفي

24/3)المهيد""المثاللسيلعلىالطر.ا( @يو@اتي5(،/2)الاستدكار"وا(73

ثيهوصلكتائاصسصالرعداسأر(327)المصصكلام
ما

مىالموطأير

تعر@لادإلهاأرلحةإلاوالمعصلوالممقطعلالمر@

لإيصاخواالتفيد"(2
.(24)ه

3)"

إصلاح
الصلاحالنكا@

معاهد(62)"

ير@لي@(4
سقط(5)@الكت

أوأحأدأ،س

1/2)الت،"(6 لئقد(78
ىأصيوريادةمواصعديواخصاروتأجر3

(302-971)البخاريمعلقاتعلىالكلامالطر.(7

2-262)الظر.(8 66)



اتقري@شرحفيالراو؟ريصل@
لنواوي

أصخهماوالبخارفيالقران،بغدلكتباأصخوهمامسئلغ،ثم

الحخاجبن)لمحشلمم@،أح/21/الصحيحتضي@فيالمخارفيتلات@آ(أ

العراقيئ.
أحمدالفضلأبيلقؤلهذااكترضوقذ"

سلمتماا".بن

كست"
لسةالكتابهذاتاليففيالحجاحسم@لممع

وقدا"،ومائتينخممبى

سنةفيلأفىوالثور؟الياءبزيادةخمسينهوإتماتصحي@،
غفزكانخضير

ويسعينأزبعسنةمؤلدهفإنذاك؟إدصنفالبخارئيكىلمبلسنة،م@لم

"ومائة
(2)

الضلاح:ائنقال@،/17أد/العزيز،القزآن(بغدائكت@أصح)وهما
أكنركتائاالأرضفيأعلمما"قال:أدهمنالثافعيعنروساهماوأما"

"مالكأ،أ@/32/كتابمنصوائا

أصحاللهكتاببعدما"عنه.لمطوفي
"اموطأ@اللثمن(

(@)
"الكتابي@وحودقبلفدلك

(6

التعليقدودفيه@،أر/31/الفئصلأي:آصخهما(؟)والبخارقي

سلمةأحمدسهو
العدلالححةالحاثطاليالوري،الثضلأبوالله،بمدس

2سمةتولىالرحلة@يمسلمرثيقالمحود،العامود 8 6@"
البلاء!أعلامس@ر

(13/3 73).-

شصر@(25)لإيصاح!واالتفييد"

حاألياسسحوهأحرحه
في3

"

و@ى2(،1/1)"والحديلالحرح
اثآداب"

ثعي!
(95،19 فيالرعدواس1(،6

وفي9(،1/7،67،77)السمهيدد"
الاستدكارا1

فياليهقيو)1/21(،
مات"

الا@عي
"(507/1).

اللثطهداأحرح
ثيالحيهقيلحوه

"
اثمناقب

فعي
"(1/5 لنحوهإليهوعزاه(07

ديالعراليأيضا
"

كما"مختصرهفيإوالجرحاي)41(،"والتدكرةالت@صرةشرح
لي

ثيويوالس@)621(،للكمويلضرحه
"

فىحجروابن6(،1/4)"المغيتتح
1/2)"النكت" .(12)الساري!هديو"9(،7

@ي
الصلاحاسمقدمة"

"د

اللفط!هدالحيررواهسومسهم

الصلاحاسمقدمة"
@حرى.(160)"

"القعالق"أط(@ي



الصحيخالأول

لأؤل.الضوابواأصخ،مشلموقيل:ئد،فواوأكثرهما

-

@أث

كواتد()واكترهماوالتراجم
والئكتالفقهية،الاستباطاتصفيهلما"

ذلك.وعيرالحكمئة،

أشذلأتهالحمهور؟وعليهلأؤذ(الصواثواأصخ،مسلغ)وقيل:

رحالا.وأتقناتصالا

:(1)وجرهمنذلكوببان

لإخراحباالئحارئانفردالذينإنأحدها:
(@)

أربغمائيمامسلبمدودلهم

وثلاثونوبفسة
(3)

والدينرحلأ،ثمانونمهمبالصع@فيهملمتكلمارجلا،

@يهمالمسكتئموعسرود،ستمائةالئحارفيدونلهمبالإخرأجمسلمانفرد

م@همبالضعف
وستون.مائة

عقىالتخريحصأولىأصلأفيهيتكلئملمعضالتخريحأدشكولا

قادحاالكلامذلكيك@لمن@فيه،كئم

تحريحم@ئكئرلمفيه-ئكئممضالئحاريبهئمانمرداثدينأنثانيها:

منهملواحدوليمىأحاديثهم،
إلاأكنرها،أوكثهاأخرجهاكبروالم(لسخة

ال@حتلكأكتر(11أأخرج@إنهمسليم،بخلا@عبالمي،أئنعنعكرمةترجمة

أبيه،ع@الرحصعبدب@والعلاءأبيه،عنوسهيلجابر،عنالربيركأبي

بنوحفاد
دلد.وغبرنالمب،عنسلمة

منأكثرفنم@يهئكلمممىالبخارئلهمالفردالذينأنثالثها:

(1)

لطرا

(2)
@ي

أط(

(3)
أر(،مى

دثروثلا

أرأ،في(4)

منسقط(5)

م@أجائاواخصارتصر@معمأحوذالوحره
"

الساريهدي
4(،1-13)ه

الصلاحابنعلىالنكت
"(286/1-2 89)

."لتحريحاد"

سحفوقهاطوكتبا،الساريهدىو"وأط(
ح@سةالسحاويقال"أط(

و@ى"،اه.
نمالود"السحالمة

وأح(.وأط(،وأهحا،
ك@"

ره
رى"لسااهدىو"أد،،منلمن@وا"،

(6)أح(
@ي

"ر@أ

@يهم
"



لنواوياتقريبشرحفيالرأ،؟ريبت@

أحاديثهم،علىواظلعأحوالهم،وعرفوحالسفملقيهئمالدينشيوحه
ممرحديثهشخريجقفزدم@أكثرفإنمسلم،لخلافعيره،م@حيدهاوعر@

فيهتكغ
(1"

أنشكولالغدهغ.@منالتابعينمنعصرهع@تقدممض

عهم.تقدممضشيوحهبحديثأغر@المحذت

يالبالغةالأولىالطحقةصيخزحالبخاريأررابعها.
الحفظ

التقاءالملارمةوطولالتثئتتليها@يطبقةعنخرحووالإتقان،
(2)

صيخرحومسلئموتعليقا
الحازميقررهكماأصولا،الطبقةهل!

مسلضاأن@،أ@/32/خامسها:
إذاألاتصالحكمللمعثعنأنيرى

ذلكيرىلاوالبحارفياللقيئيثمتلم@انتعاصرا،
كمايثبتحتى

ليبينإلاأضلأ،بالبابلهتعفقلااثديالحديثأخرجورلماسيأتي

شيخهمنراوسماع
"

معئعما.ذلكقللهأخرجلكؤنه

ةوعشرحديبمائتيئلحوعليهماانتقدتاثتيالأحاديثإنسادسها:

سيأتيكماأحادب،
(7)

ولاثمانين،صلأقلمحهاالسحارياختصقأيضا،

كثر.مقاأرجحالانتقاد@هقلماأنأد/81/1،شك

فيالمصسفوقال
"

":"الحخاريشرح
أحصقمن

(8)
ما

كتابدهيرخح

وأصدقمسلممنأجلالبخارقيأنسالحلماءأتفاقالئحاري
(@)

بمعرلة

"الكتا@هدافيارتضاةماولخصعلمة،التحبوقذودقائقه،الحديت

سقط
وأخ@(أد(،م@

"الساريهديو"وأح(،أر(،س

وثي
لقة

اتصالا"الح،

@ىلسس@
(43)لأئمه،1ا)شروط(4)الهدى""

اللقاء".1أ@،في

(332-033)الطر

2-218)اطر 20)

(9)أحس@"أط(@ي
"قوأ@"أط(ى

ا

"الحاريلثرخ

(215)للووي



الإشلام.شيخوتال
دىمسلمصأحلالئحارقيأنعلىائعلماءاتفتى"

العلوم
)ا"

يزلو@ىة،@وصتلميذه@سلفاوأنالحديث،عةبصماوأعرف

الئحارفيلولاالذارقطئ:قالآثارةأ(أح/31/تبعوأمنه(يستفيد
ما

جاء"ولاضسلئمراخ

البخاري(:علىمسلمافضلمنقولأتوجيهتنبية:

الضلاح:أئنعارة
النيسالورفياعليئأبيعروروينا"

ش(

أتهائحاكمشجح

مسليمكابمنأصخكتابال@ماءأديمتحتماقال:
"

(6)

وقوذص@هدا

لهالمرادكادإنالمحاري،كتا@علىمسلمكتا@المعربشيوخمنلضل

لغذليربفإتهط/22،-الضحيحأعيريمارخةلمبألهيترجحمسلبمكشابأن

الئحارفيكتال@ما@يلمحلممروجعيرمسروذأالصحيحالحديثإلاخظبته

رإلى@يرحغديماأرححم@لمكتابأنمنهيلرمولاده،لأسلالهذا

)8(؟الصحيح
علىمردوذدهوصحيحا،أصخعمسلمكتا@أنالفرادكادر@

أ(
أحأ.@ي

"

علوم
سقط(2)"

أد(م@

1/2)ححرلال@"النكت"(3 لحوهاوالحارةالدارفطىثولدودشدبدلنصر@(86

لىالدارثطى-ثولدكرمع
"الك@"

(1@1/7)للرركي

@يالح@أحرحهلم(
"

التاريح
"(13/1 نق!د@اتار-ديعاكراسطريمهومى(02

مسلمدهصما"وعدهما(58/90)
اسالمص@للعطالدارفطىإلىوعراط"

ثيححر
"

الاريهدي
@يوالسحاوي5(،/4)"

"

(1/5،051)"المعيثتح

أحدالنصالعلامهالإماملطالطالسالورى،علىألولرلد،سعلىصالحسسهوه(

2لسةولدالقاد 77،@

وتومي
3سة 4 9@"

(39-16/51)اللاء"أعلاملير

@يالحطجصأحرحه(6
"

الاريح
ثيسساكرواس1(،13/10)"

"

دمثقتا@-
"(58/9،)2

ليالدهبيإليهوعراه
2/5)"الحماطتدكرة" صجحإليهوصلماعليألالعل"وقال(89

لحوو@ل"،الحاري
ححر@يالندلك

1/2)"الكت" العلانيسعيدأيعى(85

فيلمدما(7
""المقدمة@

@ابعلىبسدهالىالىالأشباءمىألوالهنراحم@ى

."الصجحثيالمرو@

لعدها(8
لي

الحارى"@ئعلى""المقدمة"



لمواوياتقريبشرحكيالرا،؟برت@

"يقو@همن
(1)

انتهى.أ،./14أر/

ححبرابنالإشلامشيخقال
مافيهلي@عليأبيقول"

تصريحهيقتضي

الئيخإظلاقيقتصيهماخلافالخاري،كتابصأصحمسلبمكتاببأن

الذينمحيي
(2)

في
"ضحتصره"

وفي
له،أ،/24ه/1"الئخاريشزحمقذمة"

تما@

عليهم@لبمكتابغيرعنالأصحيةلمييقتضي
إطلاقهلأنفلا؟لهإثباتهاأفا"

أظلتما"حديث:فيكماالمساواةيريدأنهويحتملدلك،يريدأنيختمل

أنهيقتصيلافهذاذرإأبيمنلهجةأصدقالنبراءأقلتولاالخضراء،

جميعمنأصدق
وألا،الصحالة،

(@)

فيهميكونأنلفىبلالصديق،من
فيهم،فيكونمنه،أصدقأ

(5"

مبى
أعلى،يدلوممايساويه

(6)
ليعزفهمأن

الئغة(1قانونعلىماشالزمانذلك
(7)

أخمدأن
بالبصرةما"قال:حنبربن

أثت-قال:أوأعلم-
فحسىمثلةأماالممفمل،لنبشرمن

(8)
"

الصلاحابىمفدمة"
"(160-1 لصر@(61

الوويأي

3الترمديأحرحه 8 0 2/2)أحعدلإماموا1(،56)ماحهواس1(،3 2،31 6 3 ، 1 7،)5

أليبرحربألىع@عجرعمادسصالأعمسطريقص)3/583(،والحاع
النرمديوقاللهمر@وغاعمرواسالأسودص

"

"

هوعمبرلنعثمادقلتحس@ا.

الدرداء،أبيلسواهدصلهولكىضعيص؟لإسادطصعمهمحععلىاليقطادألو

سحمب@@يالألايالعلامهصححهولداركالا،دروألى
3/2)"المشكاه" 80)

سقط
سقط(5)وأح(أر(،من

أح(.من
سفط

سفط(7)سنح،
أر(-س

"وأ@(أدأ،ثي

شيءولي@لمحيى"
كدلك@له

الظححراسالحا@طص
@يعي

الحقلوهدا.(114/1)"الويةالكت"
أحمدالإمامقالهمافولينم@ملمقوهومحتل،أحمدالإمامعن

أماراوير"في

حاألىاسأحرحهما@الأول.المول
@ى3

"

2/3)"والعدسلالحرح أحمدع@(66
"لال

"سالصرهالسن@لحىالمخهىإلهالمثصللشرس
موصعصحاليوهدا

ني.وانهاالاهد
"

"قالأيضاعه(9/60)"والعديلالحرح

الدستواني
آنت:ثأ@افعسى،متهمه،أتتآحدعنيروودالاسأرىماأحذا،عهتسللا



الصحيخلأول

وأمع،قال:
(1)

مفردفهودلك،كلامهاحتمال
(@)

الأوذقصدسواءله،

أم
(3)

لثاا
لي.

ألالأنيشعرماالعلائيئسعيدأبيالحافطكلام@يرأيثوقدقال

"علىيق@لمعلي

الحاريصحيح

عنصخفقدبعيذ،عنديوهذاقال:
نجنلكرأليأوسيحهللدئه

خزيمة(
(@)

ما"قال؟أنه
دي

منأجودكلهاالكتصهذه
محفدكتا@

لر

"،إسماعيل
عبدأليورفيقهللديهعنوصح

(5)
الأحرمبر@،أد/81/الله

الضحيحمنومسلفاالبخارفييفوتماقل"قال:أئه
"

(7)

قدمأتهعليأبيكلاممنلييظهروالذيقال:
"

مسلمصحيح
لمعئى"

عيراخر
ما

ليالمطئوبةالثرائطمنبصددهنحنماإلىيرجع
فىالضحة،

كتالهصمفمسلفالأد
@نايخه،م@كنيرحياةليأصولهلحصوربلدهلي

ثهوهداللا".مه

موصع
@ىلالهولكحهالناهد،

م@"
لر@ى@الدسوانى،م

@ىالسحاويالصوا@علىلقلهوفد."المثضلبنرس
"

لى(1/50)"المعجتلح

المماصلهلحتإ
أعلموالله"،الصحمحسش

وأح،أط،،منسقط
(2)

دي
"ر(@

ممردا

ثي
أو""أ@(.

كدا
صقلملمسقوهوالح،حمعثي

والصوا@لنة-دضالمصسص-
ألو"

كما"،السائيالرحفىعد
ثي

الكلمةوهدهوعيره(286/1)ححرلاس"الحكت"

م@والانيوعيره(2/9)اتاريحه،@ىالحطي@عهرواهاللسمافي.النسةممنمهورة

أعلمواللهالالورى.علىأسشبوخ@

لي
عد"."أ@،

الإمامالشالوري،اليالياللهعدأسالأحرم،سيوس@سبعقو@محصدسهو

2لسةولدالححة.المتقنالحا@ط 5 ونو@ي@،0
@ا3لم4سة

اللاء"أعلامسير

(466/15-4 7

@يالعداديالح@أخرحه
"

تاريح
13/1)لعداد" ثيعساكراسطريقهوس2(،0

"

دمثقلاريح
مرم@اثوصلفاالحارييمو@ماقلوعدهماا(58/91)"

الحديث،.



لنواوىاتقري@شرح@ىالراو@برت@

يتحررفكار
(1)

فرلماالبخاري،بحلا@ياق،ال@فيويتحرىالألماظ،في

ألفاظيمئزولمحفظه،منالحديثكتب
(2)

لهيغرض@ربماولهدأرواته

بالبصرةسمعتهحديبرث"قال:أتهعهصخوقذالشك،
(4)

لكتبته

بالشام
"

()

تصدى(لماأمسلميتصدولم
(6)

الأحكام،استنباطمنالسخاريله
الموقوفاتيخرحو@لأحاديث،اوتقطيع

أما(وأقاقال:
(7)

لقله
أحل!ع@يحمظ@لا"المغاربةشوخلعضعن

فحكىالأفضلية،لعضهم@،أ@/42/أظلقبلبالأصحية،الأفضليةتقييدمنهم

ثمالموخدة،وسكونالمهملةبصمالالئنيمروانأبيعنعياض@،القاصي
"يمصلشيوخيبعضكان"قال.نون-

مسلمصحيح
"على"

صحيح

البحاري
عىوأظهقال:"أ9("

(10)

التجيجىالقاسمحكىفقدحزم،أبر
(11)

دي
"

الئرذ".الحديثإلاالحطحةبعدفيهلي@)الأثهقال.ذلك.عه"أ21(فهرشه

وأح(أر(،@ي
"

(2)يتحرر"
"الحالط"أ@،دي

"را@ده"أر،@ي
(4)

وأخ@(أط،،ير
@

ا.المصرةير

@يالعداديالح@أحرحه
"

عاكر@يواس1(،2/1)لعداد"تاريح
"

دمثق،تارلح

"هو@(65/52)
كطسالامسمححهحدلتور@

ألالاله@مل@لال@صر

"لتقال3لكمالهعدالله

سقط
ط،مرأسقط(7)أح(م@

الملكعدهو
اللهدةر،مصرأليس

الأسدلسي.مروادألوالطي،الحماليالنميمي
5بعدممولاتو@يوالأدب،الحديثأهلومىورلاسة،حلالةلتأهلم@ 4 5 0

وحدده
4لقال.لعصهم 5 7@"

2)482،المقحسى"حدوة المتمس،لغيةو"5(،8
،873(3 4/5)"لأعلاماو"9(،7 8،15 91)

المعلمإكمال"
"

ثيححراسوعراه0(،1/8)عاص
"

الساري!هدي
ثيجاصالى(14)51،

"

@يأجدهو@"،الإلماع
أعلموالله@سحا.

@ي
صأ"أ@

"

المحدث،الحارالسبتيالدبنعلممحمد،ب@يوسصلىالقاسمهو
حدودولد@ي

6 7 0
،@

3/3)"الكامةالدرر"ولاتهسةعلىأق@ولم 24-3 25)
"

الئحجي
"(93)



الأول
جأ،؟

واحد.مكانفيالحديتطرقبجهعمسلمواختصق

لمةم@وقال
أالذارقطميئأقرانأصالقزطيئقاسمبن

2)
"

لم

يضغ
3)

مثلأحد
"

وحؤدةالوضع،حئنفيوهذا""ضسلمصحيح

"الصححةفيلاالترتيب،

دتهربم@قالحيثالمصنفأشارولهدا
(6)

@ح/31/الضلاح:ائ@على

بألاليدهواحب(مكادكيالحديتطرقبجمعمسلم)واختصق(@

قطعها@يلإتهالخاري،لحلا@تاولهفسهلالمختلفة،وألفاطهالمتعددة،

بالألواب
مطئتهعيرليممهاكيراوأوردم@ها،الأحكاماستنماطه

الإشلام.شنحقال
صن@مقىكن@رالرىولهدا"

الأحكام@ي
(@")

ص

لقطبعهري،البطدودالمتودسياقفيم@لمك@ا@علىيعتمدالمغارلة

لها"

ء

"قال:
@

ديلللبحاريلهدافسلمامتارذا
مقاطته

(@)

صممهماالقضلم@

محمدألوالإمامدكرهوماالأ@كارحثرتالتيالتراحممنأبواله@ي
أيلر

6)

7)

8)

)

مسلمةالرحالالمحدتهو
المرطي،الألدلىالفاكاألوإلراهم،سالقالمس

تو@ييهتكلم
3سة 5 (110/16)اللاء"شرآعلام"@3

سقط
)يصحأح(@ي(3)أح(م@

"

ثي
لىالقرطيعندكما"تا@لحه"

"

الممهم
"(1/1 ليححرواس0(،0

هدى"

الاري
"(15).

صالمطؤلالقلهدا
ححراسالحا@ط

صالمص@لفقه
أ،الماوورى"هدى"

2-282/1)"الكتو"5(،1 ثيححراسعرالقاعيلقلهوما(84
الويةالت@

"

وأخ(أطأ،
"

ر
"اداته

ديراد
دوزالبد"،لأساالحد@""،المكت"

لي
لسارياهدى@

سدلألااحد@""

@يالحقكعد
وحمعهأحكامه

"

الاريهديو")1/382(،النكتا"
لضر@(15)"

"طهمقا"أوأحأ،وأطأرأ،@ي



لنواوياتقربشرحلمحي4؟الرابرل@

جمرة
(1)

"قرئا@"قال:الئادةلعضعن

"السخاريصحيح

ير
إلاشدة

أفي(لهرك@ولافرجت،
(2)

"فعرقمركب
(3)

@،./14أر/"

ةائدفو

أ:ومسلماليخاريبينشؤىمنأقولالأولى:

سواء"،الكتابينإن"قال.المتأخرينبعصرأيت":()الملقنأبنقال

الطوديوحكاه"ثالمثقولأط/32،فهذأ
(7)

@ي
"

إليهومال"،الأرلعينشرح

الفرطي
(8)

اللهعدهو
س

سد
محمد،ألوالأسدلي،المحرليالأرديحمرةأليسع@دسبر

سك،اولالعالمالإمام
وص

و@لالصرأفازالالحئقوالاوكارلحديت،طالعلماء

6لسةالمصريةلديارتو@ي،المكر،صول@ء 9 3)31،"وال@هايةالداية"@5 66)

لأعلاماو"د،لريااط،
"(4/89)

سقط
أط(م@

"

@يالهايةحمع
"يةوطالحيرلدء

(14)حمرةأليلاس

"

لضر@(15)"الساريهدي

"المعرو@5علي،عمرسهو

"الملضاس

لةولدحثص.أسالدينسراح

7 2 3

وتوبي@،
48لمة 0

الد@،شدرات"مفاحالطاوكاريخرهتصاكصله@

اأ
لمقح

(60)لملق@الال@"

سالمويعددسسليطهو
الحححلى،المحدادينمالصرصريالطوفيالكريمعد

لسةولدمتمس،أصولي@فبهالرليع،أسالدضلحم
معوكادوشمانة،وسمجنلصع

السةالاعتقادصليمححرفاشيعئالعلوماسنعاله،
نفسهعىقالإلهحتى

الكرإحدىإلهاأشعرىطاهرىصىرا@

مىوعيرهماوعاتة@رأليلمحيوالوقوعالر@صعهواشتهر
@الصحالةحلة

لسهما@
"7 @لاسلأركند"االمثصد"@1

1/4)مبح 2،54 )شدرا@و6(،2
.(73-8/71)"الد@

المصصلعل
@هم

دلك
ص

ناء
"علىالفرطي

"الصحبحب@

ثي
"مقدمة

/1)الممهما
1/1)دلكسدقولهعليهيعكرلكى(97-99 00)"

منلكثيرطهرقدألهعر
أثمة

ماالمريةم@ولكتابهلمسلمأدالسقدوحهالدةالمقل
أولويةلهصايوحب



الضحيحلأول

أ:الكتبأصحعلىالأسانيدأصحمسألةأتقديمالثانية:

فيالتصحيعإمكانمسألةوأحرالمسألة،هذهأد/91/1،المصنفقدم

ماعكسالأعصارهده
كادلماأتهوذلكحسة،لمناسب!الصلاحابنصنع

إلىاشقلثثمالأسانيد،بأصحدأ@الأصخيذكرأدناسبالضحيحفيالكلائم

الكت@.أصحوهومه،أخصق

تلاتةالأحاليثتقسيمهمنصحيحهمقدمةفيمسلمنكرهماأبيانالثالتة:

أقسام

فيه/1،52/1مسلئم
"مقدمة

صحيحه
تلاتةالأحاديتيقسئمأئه"

دالمستورورواهماوالناني:المتقنودالخفا@رواهماالأول:أقسابم:

فيوالمتوسظون
والمتروكون،الصعماءرواهماوالئالث:والإتقان.الحفظ

عليهيعرخفلاالثالث،وأقاالتاني،أتبعهالأؤلالقسممنفرغإذاوانه

العلماءفاختلف
بذلك:مرادهلي

القسمإحراجقبلمسلفااحترمتالمحيةإد"والحيهقى:انحاكمفقال

"الأولالقسمذكرإئماوأنهالتالي،

الحا@،منوالتاسنالشيوخقبلةمماوهدا"عياض@:القاضيقال

وأتىالأولى،الظحقةحدي@دكربلكذلك،الأمرولي@قالعليه.وتابغوه

لأسانيد
(3)

فييحذلمحيثأووالاستشهاد،الفتالعةطريقعلىالتالية
الا@

ثالنة،طبقةبأحاديثوأتىشيئا،الأولىحديثمن
يهمتكتمأقوائموهم

مقدمة@(1)
هاالمصم@وعارةهاعمامطولا(7-5/1)مسلم!صحيح

هي

عبارة
ابر

ا@صلاح
بر

@سلمصحيحصالة"
ديوالووي)19(،"

"

صلم!شرح

نوذ(2)
4

لياثحاكم
إليهعراهالميهقيوكلاملمعاه،(34-33)"الإكليلإلىالمدحل"

ثيالصلاحاس
مسلماشرحميوالووي)19(،@سلم،صحححصيالة"

"(45/1)

صوالمن@لأحادلتا"وأ@أأد،،دى(3)
شرحو""،المحلمإكمالو"السح،لعحه

ويلوا
"



رت@
لنواوياتقري@شرحفيالرا،3ص

((2)أتهمأوضش@أممنآحرود،وزكاهمقوم
(3)

الزابعةوطرحببدعة،

أعليه(نصكما
(@)

يفردأدمرادهأنتأؤلوالحاكمقال
)د(

أتيوكتالا،طبقةلكل
ائتيالأحاديثعللوكدلكقال.مرادةدلكوليسمثردة؟خاصةبأحاديثها

فياختلالهمم@الألواب؟منمواضعهاوفى@ا@يقدبها،يأتيأتهذكر
قال.لمصحفين.احي@وتصالنقص،وادةلرياواد،لإسحاوالإرسالكانيدلأساا

سثياداسقالهبماهذأعلىيعترصولا
(6)

صاح@

مسلبم
أحرجمسلفاإن"

والاني:الثاس.علىقرأهالذيهدأأحدها:المسندأت:صكتبثلاثة
الضعفاء"،منفيهيدخلوالثالث.وأمثالهما.إسحاقوائ@عكرمةفيهيدخل

صدر@يمسلمدكرهمضاالحاكم،إليهأسارالذيالغرضيطابقلاذلكمإن

اشهىكتاله

حذأ"ظاهزعياصققالهوما"المصئ@.قال

صحيحه(:فيالضعفاءبعضعنمسلمروايةأسبابأالرابعة:

الصلاخ@ائ@قال
فيروايتهمسلمعلىقدب"

"
صحيحه

"

حماعةعن
مى

والمتوسطيىالضعفاء
(9)

الضحيح.شرطم@ليسوا@،أد/91/ائدين@،/25أ@/

"أ@(@ي

"أقوام

"وأط(وأد(،أ@أ،@ي

لمنمتوا"،رواتهم
المعلمإكمالو"أز،،ص

"

سقط
سقط(4)أح(.م@

أ@،م@

وأخ(أد(،لي
"

د"تص

العلامةالممبماالقدوةالإمامالبسالوري،إسحاقأسسثياد،محمدسسا@إسهو

كادالثقة،المحدث
عهالصحيحراويوهولملمالملارميىالمخهديرالعادملى

3دسهلولى 0 8@"
14/3)اللاء"أعلامسر 1 1-3 13)

مسلملموائدالمعلمإكمال"
عدهسمياداسوكلاملشصر@(86/1-87)"

لحى
(1/8،283)-

"

ملمشرح
"

(1/46)للووي

لعدها@ي
مسلمعحيحصيا@ة"

""

"الالةالطمقةالواقع@ى@ي



وخوهمنوجواله

ذلكأنأحدها:
لاأ(.عدهأثقةعيره،عدصعيفهويمن

لاوالثواهد،المتالعاتفىواقغذلكأنالثاني:
خيدكرالأصول،دي

أولإساد،يتجعهثمأصلاأ،/14@ح/ويجعلهنظيفبإسنادأولاالحديث

التأكيدوحهعلىالضعماءلعضديهااسانيد
(3)

لريادةاووالمسالعة
)د(

ديه

تنبه
(6

قدمه.@يمافائدةعلى

الضعيفضعفيكودأنالئالث:
(7)

اعتذاتذي
(8)

أخدهلعدطرآبه

كأحمدباختلاط،عنه؟
بر

اللهبمدأحياسالرحصعد
وهب،س

احتلط

سعدومائتي@،الحمسينبعد
مضرم@مسلمخروج

عدهوهوإسخاده،بالفسي@يعلوآنالزابع:
لارل،التقاتروأيةمن

الأرأهللصردةئكتمئاإليه،الارلبإضادةيطولولاالعالي،علىفيقتصر

عىروايتهعليهأسكرزرعةأباأنروينا@قدذلك،
أشحاط

وقطنن،لصبر،بر
آدخلثإتما"فقالالمضري،عشىبنوأحمد

رواهماأر/51/1(حديثهمم@

الشقات
صعديكودولارتماع،عحهمإليئوقعرلماألهإلاشيوخهم،عن

سقط
أخ(.س

"لط@لأساسد"أد(لى
أح(و@ى"،لطممهلأساسد"أ@أ.ولى

"لطصلأسالد"

ثىلماموالىأناهوما
"لهالصط"

ير
لما@يمواثقأثاهومااقأكد""وأه(وأح(،أد(،

الميالة،1

و@يالصيالة،،ر"أط(من
السحدمة

المالعها"

"،الصيالةو"وأط(،ز(،@س
السخلقيةو@ي

."الزيادة"

@ي
تفااأد(.ا

ح(ليأ
"

الضع@صجص

اعتمد!0اه(1@ي
ردي

ملمصحيحصيالة"
"1

احغ
@

مدا@يلقل
"الصيالة"

اللهعدأليالحاكمص



لمواوياتقري@شرح@ي@الرا،ريبل@

افتزماه.ولاالضحيحيشتوعباولغ

"ذلكعلىفأقتصربزولي،ممهمأوثقرواية
(1)

ولامه"
(3)

التخريحعلىأيصا

"فقال:سويدعن
أتيكتأينمن

(4)

بنحفصبسمخة

()

إ".بعلو؟ميسرة

كتابيهمافي2،4أط/الضحيح(ي@ستوعبا)ولم
(6)

أي:التزماه()ولا
أدخلتما"البخاريقالفقداستيعاله.

"كتابدي

الحامع
صخ،ماإلا"

"الطوللحالالضحاحمنوتركت

إثماهاهنا،وصعتهصحيخعديشيءكللي@"مسلئم:وقال

وضعت
(8

""عليهأجمعوأما
الصحيحشراثظفيهاعندهوحدمايريد

عندبعضهافياجتماعهايظهرلمن@عليه،المخمع

بعضهم
ابنقاله."

الضلاح

ورجمح

(11
يختلفلمماالمرادأن

(12)

نفسفيفيهالثقاتأ،أد/02/

مالامتنا@اسناذا،الحديث
رواته.توئيقفييختل@لم

@

4/2)لعدادد@اريح .(63-06)"لأنمهالنررطو"2(،7

مسلمصحبحصباول"
1-96)الصلاحلابى" واخنصار.شصروو(00

لأأيضا..ولامه"المصن@قولالصمر@ي
أوو@ومداررعة،أيعلىيعود

الحوا@لهدامملموأحاءدلكعلىمسلفالامالديلأدالمصسص،صقلملسق

"المصصدقلهالذي

طا@.أديسإدراهيمهوإنما
وراحع.

"
اللاء!أعلامشر

(11/4 لفجاحاالندأو"8(،1
"(1/2 وعيرهما3(،4

"وأ@(.أر،،لى(5)إلى"ف"وأ@(أد(،ثي
عن

"
حطأوهو

كالهما"أح(.ا@ي

ديالحطي@أحرحه
"

اقارلح
ديعساكرواس9(،-2/8)"

"

(25/73)"دمثقتاريخ

لحدها
في

"

ها!ها@"،مسلمصحجح

"

4الصلاةثيالتشهد:@الصلاة،@ئ"،مسلمصحيح 0 4،1

لنصر@(162)الصلاح!اسمقدمة(ا

لعدها(
المص@"أز(في

ماعلىولناء"،مسلمشرحير
ثالضميرالسحلقيةفي

"وأوحهألر@وهوالصلاح،اسإلىيمود

هدا@إد
عنهولقلهالصلاح،اسكلام

ويلوا

)
لنحخل@"أ@(:ثي



الضحيحلأول

هريرة.أبيحديثعنشئلأنهذلكودليل"قال:
قرأفإدا"

"فقال:صحيح؟هوهله/62/1،فأنصئوا"

دقيلصحيحهوعندي

ألم،
(2)

بدلك.فأجابها؟تضغهلثم

"قال:

ومع
أومتحهااختلفوا@يأحاديثعلىكتابهاشتملفقدهذا

مه4ذهوذلكوفيإشنادها،
عن

آحر"سبمثأوالثرط،هدا

"البثقيي:وقال

قيل
(@)

أحمدأرلعة:إجماعمسلمأراد
وائىح@ل،بر

"الخراسانيئمنصويىبنوسعيدسيبة،أليبنوعثمانمعينن،

فيالفصئ@قال
"

إخرأحوكيرهالذأرقطيألزمهماوقذ":"مسلمسرح

لمشرطهماعلىأحاديث
(6)

دلك.التزامهمالعدملهمابلازيمولي@يحرجاها،

هقام،صحيفه@ىأحاديثعلىاتمقاقدالبيهقي:قالوكذلكقال:

معمنها،بأحاديثمنهماواحدكلوانفرد
واحد"الإيسادأن

(7)

أحدهماأوتركاةالذيالحديتكانإذالكن"المصنف:قال
مع

صخة

ماولالطيرا،لهئخرجاولمبابه،فيآصلأالطاهر@يإلساده
يقوم

مقامة

اطلعاأتهمافالطاهر
(8)

خثيةتركاةأولسياةألهماويختملعتة،علىديه

"مسدةيسدغيرهأنرأياأوالإطالة،

(1)9

ملمصحيح
"4 0 سقط(2).(41

وأح(أد،،مى

مسلمصحيحصيالة)3(ا
مسلمشرح@يإالوويولفلهوتصر@،لاحنصار(75)"

"(1/

الصلاخاسص(3،536
أح(منسفط(4)

(162)الاصطلاح!محاسى"(5)

(6)
لي

لمما@أط(.
@

ثيالصلاحالنلفله(7)
حمعهليماالهقىلحطقرأهعما(95)مسلم،صحيحصيانة"

(47لم،1/6)لووياوعهدمحوه،الصحاحالحواليمن

(8)
خطأوهواطلعا!ما@أر(:لي

(9)@

مستعادسوهرلضروو،(47)1/64،لمسلم،الوويشرح
صا،"

صسلم،صحيح

رةإشادرن(95)



لنواوياتقري@شرحكيالراوفىر%ت@

لمأتهوالضوابهذا،وأتكرالقليل،إلأمنهيفتهماولغقيل:

أبيولأسنن؟الضحيحينا،أعني،اليسير،إلآالخمسةالأصوليفت

ئي.لتساوامذي،لترواود،اد

أدتهعدأبوالحافطقالأي)قيل(
يمتهما)ولمالأخرم:ش

أمنه(
(1"

القليلإلأ
(2

الحارمىنقلهفيماالبحارفيلقولهذا(؟وأنكز

والإشماعيلي
أكثر"الصحاحمنتركتوما"

الصلاح:أننقال
"المستدركو""

فاتهمامفايشتملكيركتاثللحاكم

ديك@@شيءكثيبر،على
()

صحيخمهيضفوله@إنه4،مقابعصهفيعليه
كثير"

الخضسةالأصوليقتلمأته)والضوابةعليهريادةالمصئف

لنسائي(واقي،لترمدواود،داأبىسنناو""لضحيحينا"أعنيليسير،الأا

ي.العرا@(@/20أد/قال
"@

ي
البحاري.لقوللظر؟الكلامهدأ

صحيحغيرحديثأل@وماثتيصحيححديثأل@مائةأحفط"

(8)
"

@،.ا/لمأح/

سقط
أر،مى

(163)الظر0لسئ

أححدهو
الحاطالإمامالحرحالي،الإلسماعيليلكرأبوإسماعيل،برإلرا@بر

2سهولدالإلسلام،شحالن@ 7 7،@
153لهولو@ى 7"

/3)الحثاط،سدكر،

9 47-

"

"لأئمةاشروط

.(7)"الاريهديو")94(،للحارمي

كاد""وأط(.أد(،@ي

1-162)الصلاح،اسمقدمة" يشر.شصر@(63

الحاريكلامم@الحرءهداعلىالعراقياقصر

"أ@(@ي

الصحيحا
يرعدياسأحرحه

لالكا@"
"(1/1 3،)1

@يالحطيصطريقهومى
"

الارلح
"(2/

وابر@ساكر@ي5(،2
ا

فيوالخليلي4(،52/6)"دمقتاريح
3/9)الإرشاد"" 6،)2

لحاوا
@يرمي

(48)"لأئمةاشرو@"



وال@وقولات،لأساليداالمكررةلأحاديثلاأرادالحارقيولعلقال.

حديثيى"أبإشادينالمرويالواحدالحديثعد@،ه/1/62فرلما

ديجماعةابرزاد
الرويالمحهل"

المالغةأرادأو""
أط/الكثرة،دي

أولى"لأؤلواقال:(25
(2)

قيل:
أطثرسا،لي@التيالضحاحالأخاديثأنالمرادهوهذاأنؤيدث"

الضحاح(وعيرألل
(3)

تتمعتلو
لأحراءواوالئ@والحوامعالمساليدص

كلويعذألفا،خمسشولابلتكرايى،للاألفمائةللغتلماوغيرها-

الئعد
(@)

حمطةإلما@إتهحميعةالأقةلاتماحثطواحذربئيكونأفى

موجودوهيمثايخهأصولص
"

الجؤزي.ابنقال
"

ار/51/حماعةأنعرإمكاله،يبعدالأحاديمثحصر

وحصروها"تتبعهافيبالعوا(@
(7)

"أحمد:الإمامقال

وكسر"أيىسبعمائةصخ

فيحمعت"وقال:
لسعمائةأكنرصالتحشهاصأحاديتالمسحد""

"ا(

لإيصاحواالتفل!و")51(،للعراقيلدكرة،واالنصرةشرح
لمماه(27)"

أحدهلم(2
أله@الطاهرالروي،الح@هل@ي

الاقطةالورقةصص
كلاموالطرأولهثي

الملقى@ياس
"

المقمع
ثيوالرركثي)36(،"

1/1)لمكت،ا" و-8(،7
لديرا

كما@يلقموليا
1/1)للرركني"الك@" أعلم-والله.(81

سقط(3
أر(س

لحده(4
ثي

@."الويةالسكت"
."عادةيمك@لالل

ه(
لي

الوية،الكتإ
وهوحمعه،،"

أدس@

هدا(6
ححر،اسكلاممى

@يالقاعيعهنقله
الو@يةالمكت"

تمهوله)1/921(،"

هاكراحعهاحة،

مخخصرهيراالحرحاليإليهعراه(7
"(73/

شرحهمع
لأماياطمر"

هو@للكوي("

."وحصرها"

(89)الظر0يسق(8



النواويتقربشرحفي@الرا،رلصل@

ألف(أ
(1)

ألفا"وخمسين

الإسلام:شيحقاد
تعالىاللهأرادلوسهلآ،لأحاديثااستيعا@كانولقد"

يجمعبأنأذلك،
منهم،لأولا

(3)

1أد/ / مابعدهمنيذكرثمإليه،وصلما(21

ماتةمماعليهاطلع
فىفيكودكرها،اتتيالأحاديثفيزياد؟أومستقل،حديثمن

استوعبتوقذإلاالزمادمنكثيريفضي@لابعده،وكذا@نعليه،كالديل

هذاكانلقدولعمريالواحد،كالمصفوصارت
"الحسنكايةفي

قدقلث:
ذلك،م@يقرثماالمتاخرونصنع

المحدثينلعض@حمع
(6)

كانمفن
الإسلامشيخعصرلي

الخمسةالأصولعلى"ماجهالنلسنزوائد"

وحمع
الهيثمىالحسنألوالحافظ

(7)
الكت@علىأحمد"مسندزوائد"

المذكورة،1الستة
(8)

ضخم،مجلل!فيالبزار"مسندزوائدو"مجلدين،في
الأوسطالمعجمينزوائدو"ثلاثة،فيالكمير"الظرانيئمعجمزوائدو"

جمعثئممحلد،فييغلى"أبيمسدزوائدو"محلدين،فيوالضغير"
هذ

كتابفيكئهاالزوائد
(9)

لأحاديث،اعلىوتكلملأساليد،امحذوف

ويوجد
(1)

وجمعكثيز،صحجخفيها
"الحليةزوائد"

مجلل!فيلعيملأبي

تقامفوائدزوأثدو"أ@/72/1،ضخيم،
"

ذلك.وغير

سقط
أد(س

(88)الظر.لسق

استوع@"أز(في(4)أد(ليالعارةهداتكررت
@له

ليال@قاعي
.(127/1)"الكت"

5لسةالمتودىالوعريلكرأليأحمدسالنها@هو 8 4،0
المناركتابهواسم

"إليه

"،ماحهابرروائدليالرحاحةمصماح
مدارلمطموعوهو

"أ@(.في

"،التبمي
أح،وفي

"

تصحي@وكلاهماالهيتمي(
سفط

أح(م@
لاالضداولالمطوعهو

الموائد".ومبعالروائدمحمع3ا
)

ؤحذ"وأح(.ا@ي



الإسلامشيخوجمع
عمرأليوالنإلسحاق،مساليد"زوائد"

ميعوأحمدسحميل!،ب@وعبدوالحمجدي،شيبة،أليوالنومسذب،

"المردوسمسندزواثدو"مجلديرفيوالظيالسيئ-

مجلل!.@ي

الحنمئأقاسمالدينرينالثيحصاحجناوجمع
ث(

الدارقطيسن@روائد"
"

في

الحديثوكتثمجللإ(فيلبيهقيالإيماد"شعبزوائد"

لاالابقالعددلوغهادلكثرة،الزوائذو@يهاجذا،كثيرةسواهاالموجودة

أعلم.واللهيبعد،

الحاكم(:عندآ@سامعشرةالصحيحأأحذها:

أفيالحاكئمذكر
("المذخل"

(6)
أقساعثرةالضحيحأن

وذكرعنه،
(7"

القسممسها@ي
(8)

االذرجةهواثذيالأؤل

راويانولهبالزواية،الصتهوزالضحاممثيروبةآدالشيخي@
(9)

لهدهالمرويةوالأحاديث"قالثمعنه،الآتيكلامهاخر

"حديثالافعثرةعدذها
(10)

التهى.0

لقئهاوسيألييم،

زاخت@والأولى،

إلى2،6أط/ثقتان

يبلغلاالريطة

(1)
دي

تصحي@ومرلاعمرواوأحأ.أ@(،

(2)
"أر(.لي

معين
".

طحا(3)
ثي

1 مبا@صخمامحلدا9
هافماسةالمسايدلرواندالعالبةالمطا@"

فامو(4)
الحص،السودليالدبىريرالمصريالحمالياللهعدفطلولعاسس3

8لسةولدالممىالحلامهالحمي3بقاالصرو@ 0 2@

@يولرع
تولىرد،@عده

الطالعلدرا".5879سة
9/4)الد@،وثدرات"7(،2/54-4)" لم(8،788

أح(سسقط(5)
أد،مىسقط(6)

(7)
لي

وصدر"."أط(
(8)

لي
وأح(أط(،

@

لالقم
"

(9)
أح(.@ي

شصر@(33)المدحل!@(10)تصجفومورواتان!"



ب@ت@
النواويتقريبشرحكي)راوفىا

منيعر@وحيئل!
فكألهالأحرم،أبنقولعنالجوا@هدأ

(1)

لمأراد.
القليل،إلاالشرطوبهذاالأولىالذرجةهوالذيالضحيحأصحم@يمحهما

كذلك.لأمروا

الأصول(؟فيماجهابنسننالمصنفخالإدأعدمالتاني:

"ماجةائ@شنن"المصئ@يدخللم

عصركياشتهروقذالأصول،@ي

لإدخالهستة،الأصولجعلوبعدهالمصح@
(2)

فيها.

المقدسيئطاهرابنإليهاصضهم@وأؤل"قيل:
(3)

"
(@

أصحاب@تابعه
والثاس.4والرجالأطرافا

"أ،أح/51/المزي:وقال

"ضعيففهوالخصسةع@بهالمردماكل

الحسينيقال
(6)

ا(

"الأحاديثم@يعني

الإشلام:شيخوتعقحه
فال.صحيحة،وهيكئيرةبأحاديثالفردبأنه"

"الرجالعلىحمله

(7)

(8)

"فطه@أد(.ثى
(2)

لادحالها"@أط(.ثي

المقدمي،الق@سرايسالحسيىأليسالمصلألوعلي،طاهرسمحمدسهو
سةولدالتة!لأنمةاشروط"ومنها.النصالص،دوالرحالالحوالالحافطالإمام

؟
5لسةتوفيقيم،وال@سالصحيحعالفاكاد@، 0 7@"

/19)اللاء(أعلامسير

عساكراسعى(487/1)"الحكت"اسلقله
ميححرأسلقله

"
المريصأبص(531/9)"التهدبتهديب

اتالدشقيالمحاس@أبوالديركنحمرالحسى،لنعليمحمدسهو
ولدفعي،

7يسة 1 مطولةحسةمؤلماتلهحا@طا،مؤرحاإمافاالأثاتالثقاتكارس@،5
7ستةتوثيومختصرة، 6 1)051،"الأحاطلحط"@5 طبقاتديلو"1(،5

3)463،طيلل@يو"لحماطا 6

9/5)"الهدباتهدبثيححرالنلفله لقوله.عليهوعفالحسيي،ص(31
"شيحهكلامطاهرهووكلامه"

"
9/5)"التهدبممدب 3،15 32)



ا0لأولا

@؟

وستعونوخفسةومتتادالافسئعةالبخاريفىماوجفلة

آلاف.أربعةلمكزرةاوبحذفبالمكزرة،حديتا

أ:الكبرىلاالستةالكتبضمنالتىهىالصغريالنسائيأسننالثالث:

"
الحمه،أوالسةال@أحدهوائذي@،/21أد/"ال@ساثيسنن

هي
(1)

دودالالسرى""
@،ه/1/72ال@حكيابرالتاجلدلكصزحالكبرى"."

"قال:

المزئشيخهكادد@"،والرحالالأطرا@عليهايحرجودائتيوهي

دطر.ويهالكرى"،"دأئهاال@لقناسوصرحالكرى،."إليهاصئم

العراقيئ.الفصلأبيالحافظلخطورأيت
صئ@لقاالئساثيأن"

"له@قالالرملةلأميرأهداهاالكبرى""
صحيحديهاماكل

لا@قال"؟

"الضقرى""لهفصتص"،عيرهمىالضححليأ،أر/61/ميز"فقال:

الفصئ@قال)اليخاري(صحيحفي(ما)وجفلة
لي

""ضزحه"

ص

حديتاويممئعوروخمسة)ومئتانحديثآلاف()سبعةالم@ندةلأحاديثا

"آلاف(أربعةلمكزرةاوبحدفلالمكزرة،
(4)

العراقي:قال
حمادسروايهوأقاالفرئريرواية@يمسئمهدا"

مغقلسإلراهموروايةحديحث،لمائتيالفرلريروايةدودفهيشاكر،

دونها
()

"ئةثمابنلا

أخ(ثي

مراجعفي
"

@هرسث

الأنبر
بى3

التلجص

لي
51)

"
هو"

التصريحدودأميرألهدكرلحر
لأله

الإشمبليخيراس
"،611(1 17)

"

جامع
1/1)"لأصولا ودمله7(،9

الدهيقال.
يصح،،لممدا"

1/9)للووىالصجح،الجامعثرح

(6)."درلهما@

الرملةأسير

اسودكرهالعسالي،عليأيص

الير!لياالدهيالأثيراسص

اساحارالمح@صرأردكر3

(27)لإبصاحاواالميبد"



ويلنوااتقري@شرحفىالراو؟ل@ت@،

للحموييئتقليداقالوهوهذا"ةالإشلامشيخقال
(1)

كتبفإثه"
(2)

بابكلوعدعنه،البخاري
منكلوقلدةالجملة،جمعثممنه،

بعده،حاء

التاقة،1العنايةبهولهالكتا@،راويأئهإلىنظزا

المعلقاتسوىلالمكررةفبلعتوحررتهاعددتهاولقدقال:

سنعةوالمتابعات
()

وتسعشوسبعةونلاثماتةآلاب
(6)

ةالفكزرأوبدونحدئا،

أحذووثلاثمائيماألصالتعاليقم@وفيهحديثا،عسروثلاثةوحمسمائةألفين

مخزفيوأكئرهاعون،وأرد
(8)

أضولفي
(9)

مائةيخزجهلموائذيمتونه

وأرلعةثلاثمائةالرواياتاختلافعلىوالتنبهيهالمتابعاتمنو@يهوستور،

لونوثما
(11)

"

اللهعدمحمدألوالمخدالصدوقالمحدثالإمامهو
ب@

أحمد
السرحسيحفويهلن

صاسمهمصرخاجاءكصا-
@ي

"

2لسةولدالساريهدي 9 له@@3
عذممردجرء

توثيال@رلري،صالصحبحسمعوندالصحيح،ألوا@به
3سة 8 1@@

أعلامسير
16/4)النلاء" 9،24 93)

"أأطلعدها@ي

صحيح
سقط

أح(.@

@ي
حددتها""ةأد(

."سنة"أ@(@ي
ودي

أنتاها.كماعلهادسحة

وأخ(أد(،@ي
"

تسعود،

الحاثطعارةهده
@ي

"

(10)1/،المغ!
و@ي

وهيالوفية!،المكت"
فيماتخالف

"

"،الهدي
بي@لفققدوالمصمفوحدبناد،،حديتولمتمانةحديتألما"@ميه.

كعادلهالمليى،
بخره.مواصعثى

في
"

محرح..مكرروأكنرها".(493)"الساريهدي

أح(@ي
أصولا!"

"أط،لي
"منونة

الحاشة.فيوكحب
."متوده@ح

"أط(علىلسحه@ى
و@ىنلانود".

"
وأرلعودوأحدنلانحانة"السارى"مدى

لكت!ا"
"

1/1)"لوبةا 31 رحتصالا(31



آلاف.أزبعةنحوالمكزربإشقاطومشلم

فيوقعهكذا
"

"السحاريشرح

يسيراهدايخالفماعهونقل
(1)

والمقاطغالموقو@اتأط/72،عنخارفيوهذا"
"

قال.

ئدتان:فا

الصلاح(:ابنعبارةلسياقفهمهفيالنوويأتعقبالأولى:

زائد؟.فاثدةمساقالكلامهداالمصنفساق

الإسلام:شجخقال
قذحهتتمةهوبلالضلاح،ائ@مرادذلكولي@"

دي

صحبححديثأل@مائةأحفظا(قال:السحارفيأنأي.الأخرم،اننكلام
"

ا

يسير"أل@المائةإلىبالنسبةوهوالقدر،هداإلاكتابهفيولي@آ،ه/1/82

أ.البخاريمسلمفيهوافقأماالثانية:

تحريجعلىالبحاريمسلموافق
ثمالمائةإلاليهما

)د(

حدلاوعثري@

ما@يخفلة)و(
"

صحيح
أالا@أزنع!دخؤالضكزبىدإشقاط)فسلم"

الصلاح.اننعلىمزيدهذا

العراقي:قال
"

وقذقال:طرقه،لكثرةلالمكررالبخاريعلىيزيدوهو

بنأحمدالفضلأبيعنرأيت
عسراثناأتهسلمة

حديبأل@
"

أعلموالله"آلاف))ثمانيةالميانحي.وقال

وأخأ.أظأ،في
بشير!."

إ

4-489)الاري!هدي والطرشصر@.(93

.(172)انظر.سبق

لالكت!ا"
2)692،حجرب@ لمحماه(97

@ي
وأحأ:أط(،

الحاشيةفيوفلأ.نلانمانة"

.(27)لابصاح،راالنقمد"

لاما"
لع

عدة(ألوط269)حهله!المحدت

لي
وأح(.أهأ،

أعلم!.فالته@

إ

1/1)أبضاالمح! 05)

"

ح
."ثمالمائة



النواويتقريبشرح@يالرا،؟ريصت@

كسننالمغتمدة،الشننمنتعرفالضحيحفيالزيادةإنثغ

لحاكم،وارققني،لداواخزيمة،بنوالنسائى،والترمذي،واود،داأبي

إلأفيهاوجودهيكفيولاصخته،علىمتصوصاوغيرهاوالبتهقي،

بضبطاتحاك@اواغتنىالضحيح،علىالافتصارشرطمنكتابفي

عليهما،الزائد

حجر:اب@قال
"

فيوعدي
نظر"هدا

أد/22/1(كتبمن()تعرفعليهماالضحيح(فيالزيادةإن)ثم

خزيمة،وابنلتسائي،والترمذي،واداود،أبيننكس@المغتمدة)الشنن

فيهاصحته(علىمنصوصاوغيرهالبتهمي،والحاكم،والذاركفتى،وا

الضحيح(علىالاقتصارشرطمنكتابفيإلآفيهاوجودهيكفي)ولا

الم@تخرجات.وأضحابخزيمة،كابن

أحدصحتهعلىنصلووكدا"العراقي.قال
ذلكعنهولقلممهم،

صحيح،بإشناد
كما

في
أخمد"سؤالات"

"سؤالاتو"حنبل،بن
أح/معينأبن

وغيرهما.@،/15

الضلاحائنأهملهثماوقال
(2)

أنلأحدليسأثهاخيارهعلىبناء

يصحح
(3)

صحيح،بإسنادالثصحيحوحوديكفيفلاالأعصار،هدهفي
كما

صحيحلإشحا!الحديثأصلوجوديكفيلا
"

في)الحاكم(اللهعدألوالحالط)واعتنى(
)بضبط"المستدرك"

مفاعديهما(الزاتد
لمن@صحجخأوأحدهما،شرطأوشرطهط،علىهو

أحمدفولاعلىتعبفاوقاله)1/692(،"الكت"(1)
والووي،سلمةبى

(2)
@ي

والإبصاحالتقيد"
""

المصصنجدهلمالى
صحتهعلىشصبصهم

كهمثى "لمنحوها

(3)
دي

""لإيماحوالتميدا"ومطوعةط،@

يصح
"

لإيصاحواالمجد"(4)
تحصر@(28)"



متساهل.وهو

شرطأعلىصحخحديثهذا"لقولهالأؤلعنمعبزاأحدهما،شرطيوحذ

مسليمأوالبحارفي،سرطعلىأوالشيحين،
،"

حديتهدا"لقولهالاليوص

صحيح(
(1)

هو@يأماأورد@يهورلمالإسناد"،ا
أحدهماأو"،الصحيحش"

سهوأ
(3)

ليه(أوردورتما
(3"

)وهودلكغلىمحسهاعده،يصخلمما

التصحيحفيم@ساهل(

المصنفقال
ير

"

أدعلىالحقافىاتفق""المهد@(@أر/61/شرح

"مهتحرئاأشذاليهقيتلميده

لضع@طهكثيزا@وتعق@"،مستدركه"الذهيلخص@،أ@/82/وقد

والنكارة
@

ماثةلخو@دكرموضوعة،وهي@يه،اتتيالأحاديثفيهحزءأوحمع

-

الماليميسغل!ألووقال
(6)

"الفستدرك"طالعت"

الحاكمصتمهالدي

شرطهما"علىحديثافيهأر@لماخره،إلىأولهم@

الذهبي:قال
أط/حملهلميهلا@المالييمنوغلوإسرافوهذا"

كثيرةوخملةشرطهما،علىوأفرة(28
(9)

محموعلعلأحدهما،سرطعلى

لمقط
رخ،س

(2)
"رر!ي

سواء"

أ@،منسفط

"

"وعارله(5/42)"المهد@شرحالمحموع
صألصوهو

أشدالحاكم:شححه

ق.الاظدكرديهاوليىلحرئا"،

إد
"طر

لجبر
17/1)اللاء"أعلام 7،51 الإصلاملاردحو"6(،7

@(28/1 32)

أحمدهو
الحؤالالمحدتالإمامالماليي،سحدألوالله،عدأحمدسمحمدسب@

توليوصصحصعوثهم،معرثةلهالمقرا.،طاووسالصرلي
5سة 4 1 لألر2

17/3)النلاء،أعلام 01-3 03)

"
17/1)اللاء،أعلامسبر ناردحو"5(،7

28/1)لإللاماا 32)

كىقال
لهدا"أر@حكمسعدأسرتهلس@واالسر""

أح(مي
يمرة!"



@ل@
لنواوياتقري@شرحفيالراو؟ص

ولاتضحيحاالفعتمدينمنلغيرهفيهنخذولمصخحهفما

ضعفه،توجبعئةفيهيفهرأنإلأحسن،بأنهحكمناتضمعيفا-

أنحو،دلك
(1)

مماالربعنحووفيهالكتابنص@
صح

بعضوفيهسنده

لاوواهياتمناكير،فهوالربع-لحووهوبقي-وماعلة،لهأوالشيء،

"موصوعاثذلكبعضوليتصخ،

الإشلام.شيخقال
"
و

لئنقحةالكتابسودلأثهالشاهلوبللحاكمنما

ستةتجزئةمنالثانيالحزءنصفقريبفيوحدتوقذقال:الم@ية.فأكجلته

من
ذلكعداوماقال:الحاكمإملاءانتهىهاإلى":"الف@تدرك"

من

بؤخذلاالكتاب
(5)

لهالئاسوأكثرأضحالهأكرفمنالإجازة،بطريقإلاعنه

عنهساقإذاوهوالبيهقي،ملازمة
ة،بالإجازإلايذكرهلاشيئاالمملىغيرم@

المملىالقدر@يوالشاهلقال:
(6)

بعدهماإلىبالسةجذاقليل
"

ولاتضحيحاالمعتمدينمنلغيرهفيهنجذولمصخحه)فما

ضعفه(.توجصعنةفيهيطهرأرإلآحسن،لأتهحكمناتصعيقا-

أثهوالصوا@"جماعة:بنالبدرقال
بحالهيليقبماعليهويحكميتنجع

"الفسفأوالصحةأوالخ@نمن

سفط
أر(م@

@ي
محموعولحلالشر"ا"

."أقلبلاليهابنلتدلك

في
@سادهاالك@اب!صوقطعة"الير"."

ربعهإ،لحوودلكوجد،وحسىصالح

و@ي
""المكت"

مماالريعحووبه
عح

حسنأو@سده

ا)تارح
لإسلام

"

28/1)للدهي @يولحوه2(،3
17/1)لهلسير"ا" 7

""الكتو"أخ(،@ى
يوجد"

وأح(أر(،@ي
شيءولي@"لممك@ا"

1/1)"الوفةالمكت" 4،11 بصرف(42
الاقطةالورقةصم@القولهدأ

من
@

عنهلقلهوقد"،المهل

ديالحراقي
التقييد"

والإبصاح
لاهوقولهسالضوبأدالعراقيعارةوطاهر)03(،"

ابرقولمن
أعلمفالثهحماعة،



-1 3!؟ض8

حكمهفيويقاربه
حنان.بنحاتمأبيصحيح

فقطسالحس@عليهحكمةإن"وقال@،أد/22/العراقيووافقه

تحكم
أن(أإلا"قال."

(2)

قدأته"رأيه.علىبناءذلكقالالصلاحائن

فيالتصحيخالقطع
التظرقطعفلهذا"،ئصححهأنلأحل!دليسالأعصار،هذه

عن
"عليهالكشف

هناوا@قةكيفالمصسفصوالعج@
مع

لهمحالمته
دي

الفنيئالم@ألة

الكتا@15/فيحرحهممااحترازصححه()فماوقوله:سيأتي.كماعليها،

1 / عليه.ئعتمدفلابتصحيحهيصرخولم2،9

"أي.)ويماربه(

صحيح
"حكمه)فيائحاكم"

لنحاتمآليصحيح،

دلكحلاثوالواقغعليهانحاكمكتابترجيحيفهمهذاإنقيل.حباد(

الحراقيئ:قال
التساهل،يرئقارئةأتهالفراذتماطكذلك،وليس"

منه.تساهلاأشافالحاكم

الحاكمم@الحديثفيأمك@حثانابنالحازمب:قال
"

)د(

أثهغايتة@إنبصحيح،لي@حادالنتساهلمىذكر)وماقيل.ا
(6)

داعتارالئسافلإلىنستهأح/61/1،كانتفإنصحيخا،الحسنيسمي

فهيكتابه،@يالحسنوجدان
مثاحة

لاعاركالتنوالاصطلاح،@ي

فييخرجفمانهشروطه،خفة
"

الضحيح
سمعفدلىغيرثقةراويهكانما"

وسمعشيخه،ص
القطاغ،ولاإزساذهاكيكودولاعنه،الاخذمنه

سمط(2)(17)والدكره!النصرهشرح)1(ا
وأط(ه(،1مى

لإيضاحواالنقمد1(3)
(18)71،"والندكرةالنمصرةشرحو")03(،"

@يالعراقيعراهلم(ا
لحرعلىوقمتوقدالقأحري@،لعصإلى(30)والإيصاح،اققييد"

هدا
دىالرركثيكلامير

1/2)لأنكته، ديواللقيي6(،2
والله(94)محاصه،"

أعلم.
لىالحارميوقول(18)والدكرة!التصرةثرحو"1(،3-30)لإيصاح!واالثييد1(5)

(32)"لأنمهاشروط@

أح(.في(6)
"أن"



لنواوياتقري@شرحكيالراو؟ريصل@

@
والزاويمماشيخهمنكلوكانتعديل،ولاجرحالزاويفييكنلمدا

ثقة.عدهفهومنكبر،أط/92(لحديثيأتولمئقة،عنه
كتابوير

جعلهم@يعليهاكترضربماهذاولأحلحاله،هذهمضكئيزله"الثقات"

لممنثقالب
(1)

عليهاعتراضولاحاله،يعرف
ماحةلافإئه"

ذلك،في

أنشرطحيثالحاكم،شرطدونوهذا
لمثلهمخزحروأةعنيحرج

فيالشيخان
"

ولمشروطه،بالتزاموفىحبانائنأنفالحاصلالصمحيح
الحاكميوث

"
(2

فوائد.

مخترع(:حبانابنصحيحأترتيبالأولى:

"

علىولاالأبوا@علىلي@مخترعترتيبهأ،أر/71/حثاد"ائ@صحيح

"سماهولهذاالمساليد"

بالكلامعارقاكانأنهوسببه"،والأنواعالتقاسيم
والمحوم

(3)

)@(،والفثسفة
يحكمونوكادواالزلدقة،إلىونس@فيهتكلمولهذأ

لقتله
جذا،عسزكتابهمنوالكش@سمرقد،إلىلسجئمتارم@نفيثنم

المتأحرينبعضرتبهوقذ
(6)

الفضلأبوالحافطلهوعملالألواب،على

الهيثمىالحسنألوالحالظوحزدأطرافاالعراير
(8)

علىزوأئده

(7)

(8)

أح(.لي
مىلا""

ثيالقاعيكلامهدا
1/1)"نكته" ولصه.لحصه(41

واللعةا"أط،ثىقلها(4)النحو،"وأ@(وأح(،أد،،@ي

"اطر
د@@فد(96/16)اللاء،أعلامشر

عه.ودافعحاداسالإمامعرصعر

لسةالمتوفىالحمي،المارسيالحسألولنماد،سعليالديرعلاءالأمرهو

73 الطر.متداول.مطوعوهوحاد"،اسصحيحتمري@فيالإحساد"وسماه@،9
2/1)لطود"اك@" 0 0،31 0 75)

ألالت.المسممىالسالوعأولإلىووللعحاد"اسصححأطرا@"اسحه

(232)"الألحاطلحط"الطر.

وأح(.ا@(،@ي
ليءولي@النمى""



الصحيحالأول

"الضحيحش"

مجللإ@ي

حبان(:ابنصحيحمنمرتبةأعلىخزيمةابنأصحيحالتانية:

"@أه/1/92

صمرتةأعلى"خزيمةابرصحيح
"

"حناد"ابرصحيح

ليقولالإسناد،فيكلابملأذنىالئصحيحفييتوقفإنهحتىتحريه،لئدة

كدأ"،ثتإداأو(الحبر"،صخإن"
ولحو

دلك.

صتفومقن
الر"دكرهاالآتيالمتحرحا@عرأيضاالفجحدي

الصحاح
السكنبىلسعيد"

(2"

أ.السنةكتببينورتبتهالمومأأالتالتة:

الحوامعصكتابكلكلىمقذمالموطأ""لأدوغيرهالحطي@صرح

"لعدهوهذافعلىوالمساليد

ة،رواياثوهو"،الحاكمصحيح

القعنبي.روايةوأكبرها

العلاثيأ(أد/32/وقال
"

روى
عىالموطأ""

ويركثيرس،حماعاتمالك

لهمروايا
هاوأكترأكيرهاوصولقصيى،ورياد؟وتأخير،تقديمصأختلاف

مصع@.أيروايةاداتز

حزم:النقال
"

في
ريادةهذامصع@أليموطأ""

)@ا

لسائرعلى

الموطات
()

""حديثمائةنحو
(")

وهو
الطمآدموارد"

الطرل،:مشدا"مطوعوهوحاد"،اسروائدلي
كص"

2/1)الطحود" 4 00)

الإماملعدادى،وأصلهالرار،عليألوالمكى،سعيدسلنعنعادسعيهدسهو

2سسةمولدهالكحير،المحودالحالط 9 4@

وصخحوعذل،وحرخوص@،حمع

تو@يوعتل،
3لة 5 3@"

1-117/16)اللاء"أعلاملير 19)

"

الراويلأحلاقالحامع
"(2/1 86)

لي
"العيةو"السحلقيةم@والمت"،ريادات"وأر(أدأ،

ير
ماآحر"لم(2/83)"الحماطتدكرة"

صروي
مصص،أيموطأ""لكط

الموطا@،علىرلادهو@حهماحدا@هألىموط،و"

مالكحديثلاعياتميالملتمىلعية"
"أصس

مالرصقولوليه)98(،للعلاثي



لنواوياتقريبشرحفيالرأوليلصت@،

ثم"،الصحيحان"الكتبأولى"قال.فإنهحزم،النوأما
"

صحيح
"

نئمأصني،سلقاسمالمنتقى"و"الجارود،لاسالصتقى"و"السكن،ب@سع@د
أصني،بنقاسمومصنفالنسائي،وكتابداود،أبيكتابالكتبهذبحد

بكبرأبيشيبة:أبيوالنيوالمزار،أحمد،ومساليدالطحاويومصئف
وابنلم@نديواشفيان،لنلحسنوالطيالسي،واهويه،رابنواوعثمان،

وماأغرزة،أبيوابنالمديني،بنوعليشيحة،لنعقوبوسمجر

صرنا.أدلهرشوللكلامأنردتائتيمخراها،جرى

"فيهكانماتتمغيره،وكلامكلامه@يهاالتيالكتببعدهاثم

الصحيح
"

"مصئف"مثلأجل،فهو
"مصنفو"شيبة،أليالن"مصنفو"الرزاق،عبد

بقيئ
)د

محقدوكتا@مخللإ،بن
ئئمالمنذرابنوكتابالمزوري،نصبرب@

(3)

فيالدهيقال
هذاالير""

الموصع
"د@ما"

لسى
ه

أيح!ب"ولاما@اش
لحدإلاالألدل@ألىدخلاولامراهماما@مالهعى،

مو
ته

وأح("أ@،ي
"

و@"،المدري
ي

"وأط(أد،،

"المدري
اللهعدوهو

س

اللهعدمحمدس
المعرو@السحاريمولاهمالحع@ىحعمرألويعاد،حعثرسس

شيحالمحؤدالحافط@امال!المسدة،لالأحاديتاعتائهلكرةلالمسمدي
وراءما

عةوحماسةعا@لص،ا
2سةتوثيالمحاري،أشادوهوتقار،@ 2 وكاد@،9

مى
"النسجنأساء

6-658/10)اللاء"أعلامسبر 60)

اللهعدمحمدسهو
لأالمسد،،عا@الحاظ،الحرحاليألثهعدألوسحرس

2سةتو@يوعره،حالمألياسنفهاللاد،طؤ@ 5 8@."

الإسلامتار-
"(19/

"(@"ر(72وأد،6.9أ@ي
"،عررة

أح(.وفي
"

"،عروه
"أط(:وثي

"،عرولة
و@ي

@سحة

"أط(على
أثتاهماوالصحيحتصحيص،كلهوهدا"،عررة

وهوترحمته،مراحعمر

الكو@ي،العماريعمروأ@عررة،أيب@فب@سبول@محمدسسحارمأحمدس
لسهولدالصدوو،الحا@طالإمامالمسد،احص@

اس@الومانه،ونماسىلصع
2لسةتوفىمتقنا"كاد"حار 7 6@"

.(024)31/932،اللاء"أعلامشر

وأح(أ@(،@ى
"

شىكاول@

@ي
"

وثيلأصعر"والأكرا"الشر"و""لحثاطاتدكرة
"

اتارلح
""لإسلام

وكالي
والأصغر"الأكرالمدراس



."الضحيحين"علىالمخزجةالكتبالثالثة:

حماد"مصئص"
"مصتفو"سلمة،أط/03،بن

"مصنصو"منصور،لنسعيد

"مصتفو"وكيع،

دث،أليابرموطأ"و"مالك،موطأ"و"المزيابيئ،

مسائلو"وهب،ابنموطأ"و"
أبي"@قهو"عيد،ألي"فقهوا(خل،اثن"

منكانومانؤر
واثليث،وسميان،شجة،كحديثمشهوراالمطهذا

وومسذد،مهدجمأ،نجىوالخميدفي،واعيئ،ورالاوا1،/30ه/1
ما

ىجر

مخراها

مه،للصحيحأجمع@ضهامالك،موطأ""@،أح/61/طمقة@هذه

دوله.وبعصهامثله،ولعضها

ماأحصيتولقد
سدلآحديثمي

حديثثمانمائةفوحدتهالصحيح-من

يريدومرسلأفثندة،ولئما
(3)

ما@يوأخصيثالمائتين،على
مالك،موطأ""

المسد""ممهماصواحدكلفي@وحدتعييمة،بنسفيانحديثفيوما

ولسعودسئ@هو@ولما،@رسلاوثلاثمائةمننذا،وليفاخمسمائة
قدحدلا،

العلماء"حمهوزوقاهاصعيمةأحاديثوديهالها،العملنمسهمالأترك

"الديانةمرات"كتابهمنملخضاالحهى

غلىالفحرجة)الكتثالضحيح:مسائلمن)التالتة(

لمستخرجا"@("لضحيحينا
ولأديلي،ولبرقاعيلي،للإسمالا(/17أر/"

(-)

عدلطسيافاأقرلهموهو-(1153/3)"الحثاطائدكرةليالدهيلقلههاإلى(1)

الممس@-
و@ي

"
18/2)اللاء"أعلامسير 0،22 الإلملامتاريحو"3(،0

"(30/

4 1،64 أحل"يقوللصإمحازادلكدكرحرماسأدالدهيلي@وقد(17

حرمالنألص@"لقولهحرماسكلامدكرهلعدالدهيوعلتىالموطأ"المصفات
"

الصحيحش"نلوسذكرأدالموطأرتةلل
ل

تأد@،لكهواروني،داودأيسمع

لاالقلو@ثيومهالةالموسثىلوقغاللموطأد@الصر@،النوسةالمسنداتوقدم

ثيء"يوارلها

(2)
لي

مملامحراط!@
ثي(3)

"أط(
تريد"

(4)
لي

ولاس!أ@،ا



لنواوىاتقري@شرحفيالراوفىترريب

أدلهعبدولأبيالغطريفيأحمد
مزدويهلنبكرولأبيذهلأبيلن

لأبيوحمدانبنحعمرولأليلإشثراييي،اعوألةولأبيالبخاري،على

محمدبكير
رجاءب@

(@)

حامل!ولابيالحوزقيلكرولألياليسابورين

انعفرولأليالقرسيمحفل!لنحسانالوليدولأبيالشاركي

النضرولأليالجوييالعباسلنموسى
(10)

بنسعيدولأبيالطوسي،

اللهعبدوأليالأض@هايلعيمولأليمسلم،علىالحيريأ11(عثمارأبي
بن

العاري،الرلاطيالحرحاليالعطريفيالعديأحمدأسحب@أحمدسمحمدسهو

سةولدالرحال،المحودالحاكطالإمام
.@377سنةوتو@يومائت@،ونمايرلصع

"
16/3)اللاء"أعلامسبر 54-3 56).

وأح(أط(،بر
"

دهلاس
"

محمدهو
محمدالعماسأليل@

سالعباسلن

2سةولدالهروي،الصيالحصميدهلأليسعصمأحمدس 9 4،@

وتولي
لسة

3 7 3-61/038)الشر""@8 82).

حمدادأحمدسهو
الأربجنحدودولد@يالالوري،الحيريححوألوعلي،بر

دلك،قلأوو@ائتي@
وتومي

3لة 1 14/2)السير""@1 99-3 03)

2لسةماتالإسمراييي،لكرألوالسدي،سرحاءمحمدسمحمدسهو 8 6،@

مىوكاد
"الغاليرألاء

13/4)اللاء"أعلامسير 9،24 93)

لي
وأخ(أ@،،

"

"اليالوري

اللهعدمحمدسهو
ماتالحورفي،الحراساليالنيايكرألوركريامحمدسس

3سة "سمةوثعالودالتادوله@،88
9-61/934)اللاء"أعلامسير 54).

"وأ@،أد(،@ي

الادكي
"

الهرويحامدألوشاركمحمدشأحمدسوهو
3سهما@ركى،الظ 5 3سحهوفل@،5 5 2)61/372،السر""@8 74)

الكرى"الالعيةطقاتو"

لعدولدالنالعي،اليسالورىالوليدألوهارود،أحمدسمحمدسدسهو@

3لسةوماتو@اثتير،السجن 4 9@
7ص 15/4)الير""لسة2 92-4 96)

3لسةتو@ىالحويي،الخراساليعمرادألوالعاسسهو@وسى 2 3@

"أ@(لي
الاثعية،شغالطولصيالصرألريوسصمحمدسسوهولمر"

تولي
3لة 4 ا@4

3/8)"الحثاطتدكرة 9،38 94)

أححدهو
سجدأبوإسحاعل،ب@سعيدعحممانأليالكميرالقدوةلكرسأيل@

3دسةدطرسوسقلري،الشا@لحيريا 5 6وله@،3 .(16/29)الير""دسة5



عليوأبيالخلآلمح@ل!وأليالهرويدزوأبي(@/23أد/لأحرم،ا

سليمافىم@عوبوأبيالماسرجسي
(@)

لكروأليالأصهايئ،إلراهيمس

الئيرازفيعدادبكرشولأليمسهما،كلعلىاليزدي
(6)

يرعليهما

حدوافؤل@
(7)

أكما(المستحرجوموضوع
(8)

إلىالمصئفيأتيأد"العراقئقال

الكتا@،
لحمسه،باسانيدأحاديه@يخرج

أعيرأص
(9)

الكتا@،صا@طريق

فيجتمع
معه

"فوقهمنأوسيحه،لي

سلده،الممرو@الله،عدمحمدسأحمدسعدسهو
س

اللهعدألوالماك،

3لسةولدالمالكي،الهرويالحراساليلألصاريا 5 3أو@5 3 سهومات@،6

4 3 17/5)البر""@4 54-5 63)

الحلال،العدادىمحمدألوعلي،سالح@محمدسطال@أليسالحسىهو

3لسهولدالعراق،محدتالمحودالحافطالإمام 5 4سةومات@،2 3 9،@"
لمجر

17/5)اللاء"أعلام 93-5 95)

علىألوماكرحرسعىسالحيىمحمدسأحمدسمحمدسسالح@هو

2سهولدلامام،الحوالاالن@لكمراطالحا@السالورى، 9 ولوثى@@،8
ه

3 6 5@"
62)اللاء"أعلامسير 87 /1-2 89)

أحأير
معودألوسلبادمحمدسسإلراهبمسليمادسومووسلبماد""

3لسةولدالمثيد،المحدتالمالمالحا@طالملحي،الأصبهالي 9 7،@

وتو@ي
سة

5 4 8 6"
(25-19/21)اللاء"أعلامسير

الأصهاليالرديلكرألومحويهسإلراهيممح@دسسعليأحمدسهو
4لسةماتالمجود،مالإطالحالطر،لشاس 2 "س@ونمالودإحد@وله@،8

17/4)اللاء"أعلام 38-4 41)

الحالطالأهوار،محدثالثيراريسكرأ@الثرح،@حمدسعدادسأحمدسهو

2سهولدالمعمر،النعة وسولى@،93
3سه 9وله@،8 "الحما@سدكرةسها5

(3/9 9،09 91)

"المستطرثةالرسالة"اطر

(27)62،للكتالي

سقط
لقط(9)وأح،أط(،مى

أح(مى
"

شصر@(18)قيللعرا"والئدكرةاقصرةثرح



النواويتقريبشرحفيالراوكريصل@

فيتفاوتفيهافحصلالأئفاض@،فيموافقتهمافيهايئتزملغ

قائلين:وشبههماوالبغويالبتهقيرواهماوكذاوالمخنى،التفظ

فمرادهمالمعنى،فيتفاوتبعضهفيوقعمسل@ا-أوالبخاري،رواكل

أصله،روياأنهما

الإشلام:شجخقال
سنذايفقدحتىأبعد،شيحإلىيصللاأنوشرطه"

أو،أعلو،منلعذبىإلاالأقرب،إلىيوصله
(1)

مهمة.اد؟ف

فيعوانةأبويقولولذلكقال:
"

مستخرجه
أ@/30أ@/مسلم،على"

"كثهامسلمطرقيئوقأنبعد
من

يجتمغاساليديسوقثتملمحرحهها
"فال.وربماذلك،فوقفيمنمسلممعليها

من
"يخرجاهلمهنا

أئهيطنولاقال.
يرصنيعهاستقريتفإنيومسلفا،البخارييعني

يعنيإئمافوحدتهذلك،
أحمدالمضلوأبامسلما،

قرينكانفإلهسلمة؟لن

بهالةيجذلمأحاديثالفستخرجأسقطوربمامسلبم،مثلوصفمسلم؟

أصاحب(طريقمنذكرهاوربمايرتضيه،لسدا
(3)

"الكتاب

ايموافقتهما(فيهايلتزمالمالمدكورة3،1أط/الم@تخرجاتإنثثم
"

الالفاصد()فيالصحيحيى"
"

عنلهبموقعتائتيبالألفاظيروورإئمالأتهم

أقل.)المعنى(فيو(اللفض@،)فيقليلتماوت(فيها)فحصلشيوخهم
ارواهماا)وكذ

فيلبيهقي(
"لسسا"

لبغوي()واوغيرهما"لمعر@ةاو"

في
"

وقعمسلم-آوالمخاريرواهقائلين.)وشمبههما"اللةشرح
("

في
الألماط.وفيالمعنى(في)تماوتأيضابعصه(

)آتهماذلكبقولهمدهم(كفزاأ
(@)

لحديتاأصلأي.آصله(رويا

سفط
أح(م@

"الطر

"عوالةأليمشحرح

(694)مهاكبرةمواصع@ي

سقط
رخ(س

"لويهاالمكتا

1/1)للسقاعي 41 شصرف(46

"أط(لي

ووقع
"

أ@((6)



الأول
)ط@

@

تقابلهآنإلأفيهما،كذاهووتقول:حديثامنهاتنقلأنيجوزفلد

منالمختصراتفبخل@بلفظه،أخرجاهالمصنف:يقولأوبهما،

أتفاظفما.فيهانقلوافإتهم."الضحيحين"

أيمنها(تنقلر1)لكيحور(فلدأوحينئل!أورذوةالذيالتفظدون

)هوفيه:وتقول()حديتاذكروماالمستخرجاتمنالمذكورةالكتبمن

تقالدهاد)إلآ"الضحيحين"أي:فيهما(كدا
(@"

الضصنتيقولأولهما،

لقئواكاتهما،القمحيحينم@لمحتصراتابخلدفللمطها/أخرنجاه"

تعييبر،ولاغيرفلادةمنألماظهما(فيها
دلكوتعرومنهاتمقلأن@لك

باللفظولوللضحيح

وكدا
(3)

"

"الصحيحينبينالحمع

لأليالحمغأقاالحن،لعبدأح/71/1(

للا"الضحيحش"علىوتتماتألمافيزيادةففيهالأندلسي،الحميدياللهعبد

.

الصلاح:اننقال
ئمئر@صلامنلقلدربماكئيرا،فيهموجودوذلك"

عنفيهيجدهما
"

@يهليستريادةلكونهمخطئ،وهو"،الصحيح
"

"اط

العراقيقال
لأنهالخميدي؟علىألكرمقاوهدا"

أ،/31ه/1بينجمع

الزيادة.تأتيأيرفمنكتابين،

@يتقغالتيالزياداتآ،/24أد/أنةالصلاحافيكلامواقتضىقال:

بسندهرواهامالأته"كذلكولي@الضحيح،حكملهاالحميديكتاب

يقلدحتىأ(أر/81/الضخةفيهاواشترطألفاطايزيذأئهدكرولاكالفستخرج،

"ذلكفي

لقلهائذيهذاقلت:
وقعالصلاحأئنعن

له
@ي

فإته"،الرالعةالفائدة"

(1)
دي

@ي(2)"أورده"أ@(:
بفالله"أ@(

(3)
أخ(.ثي

"وكدلك"

الصلاحاسعارةالم(
مدمحة

ليموصع@ىمى
1)461،"مقدته" شصر@(66

ورادلصر@،(20)ا@ىللرلسدكره،واالصرهشرح)5(ا
"الصوا@هو@هدا"



رت@
النواويتقريبشرحكيفىالرا،ص

"قال-

كتا@فيوحودهويكفي
فييوحدماوكذلكالصحيح،اشترطمن

المحرحةالكحب
(1)

من
هذامنوكثيرشرحريادةأولمحذوفي،تخمة

ديموحود
لحمعا"

"

"للحميدي
(3)

نتهى.ا

لتأقل!للتأويل،قاللالكلاموهدا

وتفصيلاإخمالاالحميدي،أشارقد"قالالإشلامشيغصرأيتثئم

عليه@هاغترصمايبطلماإلى

"خطبةفقالإنجما،أما

تتماتمنادالبرزدتوربما""؟الجمع

اعتنىمنكتبفيعليهاوقفتذلك-ولحوالحديثألعاطلبعصوشرح

والبرقانيكالإسماعيليبالصحيح
"

وخمي،جليقسمشفعلىتعصيلأ،وأفا
فيسوقالحلي.أما

()

الحدت،
ومىالخاري،روأيةانتهتهاإلى"أثناثه.فييقول3

رادههنا
(6)

الحعيوأقا"،الرقالي
"

لئموقلادة،أصلا3،2أط/كاملاالحديثيسوق@إله
موضعإلىأؤلهأماص"يقول:

أو@لاد،زادهعداةوما@لاد،@روأهكدا،

للاد(1،رأدهاكذالفظةيمول:
ذلك.ولحو

وحيثلإ،يميز"لامننقللرثما"بقولهالصلاحاشأشارهدألى@

بالصحيحاعتنىعمنلهالنقلهالصحة؟حكمفلزيادأته
"

(1)
ثي

""المقدمة"

لي
ومسلمالححاريكتا@علىالمحرحةال@

"

لعصهادكر3
@ها

@ي
الصحيج@أحاديتمىبخر@يشرحريادةأو""ال@قدمة"

الصلاحاس@قدمة"
"،361(1 شصر@(64

"

@حصرالمعاه(1/7،475)للحميديالصحيحيى"ليرالحمع

"،@سوق"ر@(@ي
رخ@(و@ي

"

"@سوق

"،رواه"أ@(@ي
وأح(ر@(،ولي

"دةرط"

الصلاحاساضد@ة
"(166)

مطولا@يدحوهوالطر)1/351(،"الو@يةالت"
1/3)"الكت" 0 1-



الإشنا؟،علوفائدتاد:عليهماالمخزجةوللكتب

العزوعندالاحتجاجومقامالروايةمقامبينالفرقأمهمة.

يج(:لتخراو
تقذمما"

(1)

والمرادالضحيحإلىالحديثعروم@ولحوهالسيهقيع@

مىحدراباليادوالاغتاءخلافهالأحسنأنلاشذأصله-

(2)

مىإيقاع
لا

اللئس.فيالاضطلاحيعر@

كتإداأ@وهوحى،تمصيلذلكفيالعيددقيقولالن
مقام@ي

الند،الفحذثقضدحلأنعر@لأنه"حالفولوالعرو،فلكالزوأية

الاخحاح،ماتامدىكتإدامادودالحديث@،/31أ@/أصلعلىوالغثور

للاوحوها،والمشيحاتالمعاجمروى@يفمن
الإظلاق،ليعليهحرح

للترحمةالضالحكادإدلاسيماالفؤبة،الكتب@ىدلكأوردمنبحلا@

الصحيحفيماعلىزائدةقطعة
"

لأدشتاب(،ل!ا)علؤهما.إحدافائدتار(عليهمالمخرجةا)وللكت@

مىألزللوقعالححارقي،طريقمىملاحديتاروىلوالم@تخرج،ضصئف

أفي(سهرواهالذيالطريق
(@)

المستحرح.
ألاأنمثاله

حدي@اروىلولعحم

أعبد(ص
()

لأرلعبما،إلاإليهيصللئممسلم،أوالبخاريطريقمنالرزاق

@
وكداباثين.وصلعه،الموحده-لفتحالدبري-عنالطبراليعنرواهدا

في(حدي@اروىلو
مسليم،طريتيصالطيالسيامسد"

أرلعة،وينهليهكاد

@وشيخه،ومسلممسلم،أ@أد/42/وبينلينهشيحان
فارلمرالنعررواهدا

حبي@لنيون@عن
لاثخيى.وصلعنه،

(1)،1/211(1 الوها@عدط.(13

(2)
ثي

و@يأمى"،عد"أد(:
عدواس"أ@(.

"

1/1)"الويةالكت"(3) 5،11 دصرف.(52

أ@(م@سقط(5)أهمام@سقط(4)



لنواوياتفري@شرحكى4؟الرارلبن@

بإشنادهما.لكؤنهاصحيحةالزياداتتلكفإنلضحيح،اوزياد@

لكونهاصحيحةالزياداتتلكفإنالضحيح(ريادةلأخرىأا)و(

سناب!

الإشلامشخ
أح/71/إلسادالتاتى@يهاتذيالرحل@يمستمهذا"

الم@تخرجبي@م@وأما"لعدهوفيصلأصل،امصئ@سناد@الم@تخرح،(@
دلك،فيالصحةيلترملمالمشخرجلأدنقد"إلى@يحتاحالرجل،دلكوبين

كاد@إنعرصه؟علىولعحصل@إنالعلو؟قضدهحلسماو
مع

دلك

ائما@ا؟حصلتح@دريادةادة،رفيهأوعسح@حا،
هقة.ذلكفليسلاو

قدقال:
مهلرفيماهاالصلاحائ@وقع

م@

(1)

ليالحصحيحعدم
هدا

تصحيحأطلقلأولالزمان؟
دعواه،م@أحصبتعليلعللهاتمالريادا@،هذه

إلى(@أر/81/الإشمادملتقىهوصإلماودلكالإشحاد،لدلككونهاوهو

"5م@تها
(2)

مااستدراكأتنبية:
المستخرج(:فوائدمنالنووييذكرهلم

الفائدتين،هاتثىسوىللمستحرحالضلاحلابرتمعاالمصس@يدكرلم

ولقي
أحر:فواثدله

أط/33(المعارضة،أ(أ@/23/عندللترجيحالطرقسكثرةالقوةمنها:"

@يالضلاحائنذكره
"مقدمة

مسلمشرح
"

(13

لأدوذلك
المستخرحيضم

مصصحدتالديمعكترآحرعشحصا

لهساوورتماعه،الضحيح

أمى،فراعهلعدالصحايئإلىأحرىطرفا
(4)

كمااستخراجه،
أسيصنع

عوالة

مصم@يكونأنومنها:

هليبين،ولمأختلطعفرروىالصحيح

(1)
"أ@(ي

@ي
"لوقهاوكت"،

م@خ
"

11،لم1/8)"الوميهالكص"(2) وتمرفرلاحتط(49
سقط(4)(88)"الصيا،"(3)

أح(م@



-1 9 إ5

سماع
(1)

أمه(الحديثذلك
(2)

دي
دهأو@الاحتلا@قلالروايةفده

عهيروطسأدأوتصريحا،إفاالفستخرح،لييه
مهيسصرثلممنطريقمن

الاختلاطقبلإلا

أدومنها.
المستحرخيرويهبائعنعحة،مدئ@صالضحيحيروى@ي

لالسماع.بالتصريح

دوحليلخان،فائدلان@هاتان
@يلخوق@فلاكتا

ماصخة
لمحيروي

م@الضحمح
أئهكتىمصئفةيطلغلملوولقولميى،عيردلك

@كأ@
قلعه

المريالئثكئسألدقديحرنجهلمسمعالمدل@وأنالاختلاط،
"

هل

5رويا@الكلوجد

الم(
"@كلال"لالتحديت؟صجهاضصرخطرقلالعمعحة

الطى"تحش@إلايسعناومايوحذ،لمدلك

ممهم،عىيرويأدومنها.
أوة،وبئفلانأورحل،أودلان،كحذتما

ال@سخخرحفيعي@هواحد،عير

مادكرعيركمحمدصمهمل،صيرويأدومنها.
()

عجرهع@يخميهزه

كدلكرواهصمثايحفيويكونالمحفدير،@ن
الاسم،فيكهئتاشص

المستخرجليميره
"

الإشلامخش@قال
أحل!يرحديتلهاأعلعلةوكل"

كتيرودلكه،دوافيم@دهيممها،مالمةالمستحرجروايةجاءت"الصحيحش"

جدا"
(7)-

(1)
@ي

"أط(علىدسحة

سمع
سقط(2)"

أ@،مر

(3)
شيءولي@"لعصه"أأح@ي

"رواه"أرأ@ي(4)

(5)
أح(@ي

لما""

@يالقاعيعهلقلهاححر،ال@كلاممسالموائدهدهكل(6)
1/1)"الوثيةالكت" 5

1 والطرإشارةأدلىدودو@صهالمصخاالمصصواستحها(51
اسعلىالت"

الصلاح
3-1/132)ححرلاس" 23)

1/1)"الو@يةالكت"(7) 51).



@ش-ء@
النواويتقريبشرحفيالرأوليب@ل@

بصخته،لمحكومافهوالمتصل،بالإشنادروياكلمالرابعة؟ا

أكثر،أوواحدإسئنادهمبتدأمنحذفماوأفا

بالصحيحين(.المستدركيختصألافائدة:

لا
دقد"الصح@حين""المستحرحيحمص

محمدأستحرج
عمدلن

الملك
أيمنس

(3)

"على
التر@ذي،علىالطوسئعليوألوداود"،أيسنن

وأبو
الفضلأبوالحا@ظأ(/25أد/وأملىحزيمة،لاسالتوحيد""علىلعييم

يكمللممستحرخا"المستدرك"علىالعراقي

الشيخانةأيروياه()ماالضحيح.مسائل@،/32أ@/من)الزابعة(

المحكومفهوالمتصل)بالإشناد
(@)

مبقدأمنحدفماوآقاةبصحته

وهوأكتر(آوواحدهإسناب
"،المعلق"

تقذمكماجذاكثيزالبخارفيفيوهو
عدده

"قال:حخثالتجممديوأحدموضعديمسلمو@ي
الثمثوروى

س

الجفمأبيحديثفدكرسعلإ،
(6)

اللهرسولأقلالصمة:سالحارثبن
من

"الحديثلئرلخو
الحدودليموضسادأيضاو@يه

(8)

واليوع
أح/81/1(ذلكبحدو@يهلالاتصال،روايخهمالعدالليث،عنبالثعليقرواهما

@صاحوال!الحق@يد"الطر(1)
1/1)المك@،و")23(،" @حو"2(،3

(1/14)"المعت

اوكاد@سزلحا@@رطهالصلاةوولياسمهاشمهرالألدل@الطكعدمحمدس(2)

"علىمحرخاالس@اكا@"ص@لالحديتعار@الالمقه
لسةلوفيداود"أيسى

30
0 النالتالحرءالحثا@لدكرهالطر3

83ص 7

4سمةالسةلمكةمحال@،سعةمهطعوقد"،الممتدرك"علىأ@اليههو(3) 1 أ@0

عدمحمدالنبحشحقيق

رشادالمحعم

(4)
"أ@،@ي

المحكوم@
"

(5)(178)

كدا(6)
ىو@لأصول،اثى

"

مسلمصحح
،"

وثى
"

وعرهالحارى"صحبح
ألو"

الحهيم
"-

3الخيممبا@الحيص،@ئ(7) 6 91).

(1318/1)لالزسالثسهعلىاعتر@م@لابالحدود،كتا@(8)

استحما@لا@المساقاة،كتا@(9)
1الديرملىالوضع 5 5 71).



الأول

فلان،وذكروروى،وأمر،وفعل،كقال،الجزم،بصيغةمنهكانفما

إليه.المضافعنبصختهحك@افهو

رواهموضعا،عضرأزلمحعة
(1)

لقولهعقهثثممتصلأ،
"

"دلانورواه"

ماوأكثز
صالحخاريدي

م@آخرموصعدىمؤصولذلك
ئما@كتاله،

آحر،موضع@ييوصلهبىواتدبلتكرار،وفجانةاختصازا،معلفاأوردة

وله"الئو@يق"سماهلطي@بتأل@ليالإشلامشيحوصلهاحديثا،وستونمائة

سقاهسالأساليلإ،حليلكتاثوالموقوداتوالمخالعاتالتعليقحميعفي

تغليق"
(2)

وصلإلىالتثويق"سفاهآحرفيأساليدللاواحتصره"التعليق

المهم
(3)

."التعليقمن

ار/ودكزوروى.مر،واوفعل،كقال،لجزم،ابصيعةمنهكاد)فما

إليه(المضافيعنلصحتهحكمف@هوفلدن،أ(/19
أريستجرلالأثه"

يجزم
الحديثلصحهيحكملالك@عه،عندهصخوقذإلاعنه،لذلك

أقام.ودلكرحاله؟منأبررالطر@يصعلىأ،/3لمأط/يتوقفللمظلفا،

سعيرهالاستعاءإقاإيصاله،عدمفيوالسبشرطه،يلتحقماأحدها.

عنه
واحتصازا،فعتقابإيرادهإفمالهوعدمإليه،الإشارةإفادةمع

لمكوطفا

فيشذأومداكرة،سمعهأوشيخه،مىيسمعه
لوقهألهرأىفماسماعه،

وم@الأصول،مساق
الهينيم.عتمادسقالالوكالةفيقولهذلكأمنلة

حذتا

محمدثناعون،
اللهرلئولوكلني"قالفريرةأ،أ@/33/أبيصسيرين،ب@

"رمفان...ةلزكا
(4)

@وأوردهلحديث،ا

ي
إلجقودكرلقرآن،ائلصا@

عدم@الظاهرعثمان،حدثنامها:موصعفييقلولم
مهلهسماعه

ثىلحلها
ممها"حدتكل"معالرلحطالحمىأرأحاشه

@ي(3)"تعليق"ط(و@وأح(،د(،ليأ
وأح(أط(،

لمهما"
"

2رحلأوكلإدالا@.الوكالة،كا@ 2 1 21)

لي
4المقرةسورةدصللا@القرآد،@صائلكتا@ 73 ودي1،،9

الحلق،لدءكتا@

وحودهإبليسصمةلا@
3 1 2 31)



اتقري@شرحفيالراوفىبرت@
لنواوي

الإشلام:شيخقال
مشايحهمني@معهلمفيهماالضيعةهداستعملوقذ"

@ي
موصعيوردها@يثتم@لاد"،قال"لصيعة.عهمفيوردهاأحاديت،عدة

وبيحهم،بيهاسطةآخرس
قالكما

دي
"

ال@اريح
"

(1)
موسى.سإلراهيمقال"

يوس@..سهامثا
"يتمولتئمحديتاددكر"

عنبهداحدثوني

اإئر
هيم

معألكنالضيغه،@ذهأوردهماكلمطردادلكليلىولك@قال

أيحمل(لاالاحخمال،هدا
(3)

حميعحمل
الضيعة(لهذهأوردهما

(4)

ألهعلى

س@عه
شيوحهم@

"
(@

العراقيئاعتراصيد@عالقول،وبهذا
(6)

لمتبلهفيالضلاحاسعلى

@وله
"

القسي@الو"عفاد"،قال"
""

عمهم،الزوايةوأنشيوحه،م@سكولهما

لالصيعةولو(@أد/52/
سيأتيكماالاتصال،علىمحمولةسال@ماع،تصرح

المعصلعقصفروعلي

القسم.هذافيقولاتتم
علىأتهيقلولم"،لسرطهيئتحقما"

شرطه
صلمحليم@صخ،نولأئه"

النعليهبفيه،دالم@الضح@حسمط

كتير

كقؤلهعره؟شرطعلىصحيخولكتهبسرطهيلتحقلاماالناني:القسم

أحرحه."أحيانهكلعلىال@هيذكرالئبيئكان"عانشة:وقالتالطهارة.@ي

@يمسلم
"

صحيحه
"

(9)

(7/3 27)(2)
لي

"حدثا"وأط(أد،،

@ي
"أط(

هأتوما"،يحل

الأصو@ولعلالهدى"،و"السح،لقيهةص

أعلمواللهلالحيم،
سقط

"(5)أ@(مى

الساريهدي
"(19)

لإيصاحواالتقييد"
"(33)(7)،833(933)

(78/1)(9)(29)"الحديتعلوماحتصار"



الضحيخلأول

سش@@ال"؟دهكمؤلهللححه،صالخحسىهوماالنالت.

صأليه،صحكيبم،
يشحيىأنأحقالله"حذه

"منه
(2)

حسرحدبوهو

ال@.أصحابأحرحهمث@هوز،

لاصعج@،هوماالرابع
ا@طاعجهةم@رحاله،،-@يفدححهةم@

@ساده.في!يسيير

الإشياعيليقال
قد"

سمعهلألهإقادلك،المحارئيصبع
ديذص

عرمشهوروهوصرو@عه،بهيثقصألواسطةالثيح
التح،(دلك

(3)

أوأ

سمعهلأنه
@الكتا@،شرطصليىمم@

صشسميةالحديثدلكعلىبه

التحديث(عتىلاط،حدت(@ه/1/33
)@أ

وقال"الزكاة@يكقوله"،عهسه

@ثيدعرصائ@ودياليمى(@أح/81/لأهلحلمعاذسقالودم@:ط
"

فعابم@يممغلمطاوساأدإلاصحيخ،طاوسإلى@إشادهالحديت

حرملكولهالحكم،هدا@صم@المخأحريرلعضبهاعترصماوأما

صالماحثود،وقالالتوحيد@يقولهوذلكبصحيح،وليسمعلتيفي

اللهعد
النينع@فريرة،أليصسلمة،أليع@المصل،س

ائفاضلولا"

الذمشميئم@عوبألا@إدالحديت"الأنبياء.بين
(7)

حرم
لي@لأن،لدا

لصحيح،
اللهعدلأن

أيعرالأعرحصرؤاةإئما(@/3لمأط/المصل،ب@

احرمؤصعثيأخرحهسألهدلك@،أر/91/وقؤىسلمة،أليعنلاهرنره،
(8)

ميأيأ(
(385/1)"صحيحة"

1داودألوأحرحه(2 2والترمدي1.؟،،7 7 6 1ماحهواس1،،9 9 2 0،1

سقط(3
سقط(4)أر(م@

@ح(م@

3/3)لعرصاا@دة،لركااك@ا@ه( 66)

لم(ا13/6)الماءعلىعرشهوكانلا@التوحد،كا@(6

محصدسسا@إسهو(7
علمكأالمر@سأحد@ط،الطالدم@ىمسعودألوعد،

تو@يالحديث
0-68/301)"الحماطتدكرة"@004لسة 7 01)

(519/6)"آنمرس@يى@لسيول@ن@"نعالىفولهدا@اء،الأدك@ا@(8



لنواوياتقريبشرحفيالراو؟تلىريب

ودكر،وروي،ويقال،ويخكى،كر،ويذكيروى،جزم،فيهليسوما

إليه.المضافعنبصختهحكغفيهفليسكذا،فلانعنوحكي

أمن(مالعولاالقاعدةيحقضولامردود،اعتراضقفهوكذلك؟
(2)

أن

الطيالسيسلمةأبيعنأوردهوكدلكشيحافى،فيهالفضللناللهلعمديكود

@ي
"مسده"

3)

"اذعاهما@بطل
(@)

ا"ولأيقاليخكى(،و"كز"،ي@و"فىيروى"/@جزئم،فيهليسى)وما

قالكذا"(فلادعنولأحكيد@،،و")رويا،و
()

"أوالقلاحائن

@
@اول

أكذا(النبيعن
(6)

"
(7)

إليه(.المصا@عنبصحتهحكمفيه)فليس

الصلاحأبئقال
تسخعملالعحارأتهل!مثللأن"

(8)

الحديثفي

هوديماذلكيورذرتماأتهإلىأيصا""بقوله@أشارأيصا"الضعيف

عىعئاساب@ويذكرص"الطتفيكقؤلهبالمعى"رواهلكولهإقاصحجخ،

أسندهفإئه"الكتا@الرقى@اتحةفيالتن
لفراأن"للعط:آخرموضعفي

للرجلرقيتهمديالحديثددكرلديعفيهلحيمرواالصحالةمن

دياللقجيقال
الاصطلاحمحاس@"

أيضاالاعتراصهداعلىردا)861(،"
"

الطوقالدلكحدلأطلمحردعليهبقرصلاحالطالحاري
فيوي

"

لنح

عه،المعلقطربقم@علجهالفصلمروالاتصال،حكملها"(24/1)"المجت

"لاوتقصيرلقصور،@هو

لقط
الطياليمسد"(3)وأح(-أط(،م@

"2 4 871)

لكاملهمسلالمحتهدا
مى

"
سصر@(20)91،السارى"هدى

ليقحلها
وأح(أط(،

كدا""

صقط
أ@أ،م@

ولي
وكذا"كدا""المفدمة"

الصلاحاسمقدمة"
"(167)81)

وأح(أر(،دي
"

يتعمل
"

الصلاحاسمقدمة"
"(167)

(208/10)الكتا@تحةطالرقىلا@ال@،كا@(

10/2)الكتا@لماتحةالرقيةديالرطلا@الط@،كتا@( "ولثطه9(،0
لماءمروا

لديعلهم
"



أخذتمماأحقإن"وفيه:الكتاب،لماتحة
(1)

"اللهكتابأخراعليه

@يكقؤلهشرطه؟علىلي@أؤ
"الضلاة.

عردكرو
اللهعد

التائببر

ديالمؤمونأ،أد/62/الثيقرأقال:
جاءأ،/34/@إداأحتىالفح،صلاة

سغلةأحدتهوهارودموسىدكر
لركع

"
إلامسلمأحرحهصحيحوهو

رواته.لعصيخزفيلمالئحاريأن

يككلؤلهيهما"تستعمللصعةفأتىيصخ،لمماإليهضثملكولهأؤ

خواودكر"المسي@...واسطالببيسنعليعنويذكر"الطلاق

تالعياوعرينثلالةمن

اليوعليكقؤلهالحسى"أيضا@ييوردهوقد
كمادسوئذكرس-"

"فاكتلابتعتوإذافكل،بعتإذا"لهقالالحيأنعفاد
()

الحديثهدا

الدار@ظنيرواه
(6)

اللهعيدطريىص
(7)

ممل!ع@صدوت-وهوالمعره-س

طريقهومرانم@ي@،سعيدسوتالعهعثمادصوئق-وقذعشمان-مولى

أنإلا)8(؟الم@سد""أحمذ@يأخرحه
ألياسورواهلهيعةاسإشاده@ي

فيشيحة
"فصسعه"

(9)

والحديثالقطاغ،و@يهعث@اد،صعطاءحديتمن

حسن
منعصدهلما

ذلك.

ومن
م@أوردهماأمثلة

كروئي"الوصاياديقولهصعي@،وهودلك

الرمديرواهوقذ"الوصيةقللالديرقضىأنهالي.ع@
(11)

أح(ثي
"

اتحدتم
"

لا@د،لأدااكتا@

ا@دة،لصلااكتا@

@الطلاق،،كتا@

ادا@الوع،كتا@

"
الدارقطيص

"(3/

)1/57،26المسد""

ا@ديا،لوصااكا@

"

الترمديحا@ع
9ألم"

(298/2)السورتي@سيىالحمع

4،هرهالصحح@يالقراءة

(294/9)لكاحقلطلاقلا

لتح(لم-.4/4)والمعطيالائععلىلكيل
@ي(7)(8

وأح(أط(،
"اللهعد"

)(9)1 7 3 2 12)

(443/5)دنن،أؤكآبزصىوصبئلغدمن"لحالىقولهنأولل

،21"2 1 2 21)



لنواوىاتقري@سرحالراوفىصبرت@

بالضحيح.لموسوماالكتابفيلإذخالهبواهوليس

صعيف.والحارثعلي،عنالحارتطريقم@موصولا

"الصلاة.فيوقوله
ر@عه.هريرةأبيعنويدكر

فيالاماميتطوعلا"
"عقبه.وقال"مكانه

يصخولم
"

عادتهوهده
له،عاضدلاصعي@في

م@

داودأبوأخرجهوالحديثحذا،قليل@يهأثهعلىلحوه،أوإجماعموا@قة
(2)

إشماعيل،ب@إبراهيمعنعيد،ب@الحخاجع@سليم،أليسفيطريق@ن

فيهعليهأحتلصوقذير@،لاراهيم@صعيف،وليتهريرة،أديعن

ليهعبرمماأ،أح/91/الصحيح@يالبخاريأوردهما)و(

(4)

بصيعة

اجاساقطأي.بواه(اليسأ،أظ/53/لصحتهيحكملاوقلحاالتمريض،

الموسوملكتابا)فيإياهالإدخاله(
("

بالصحيح(.

الصلاحانجنوعبارة
"

ومع
له@إيرأدهدلك

ير
ممئمعرالقححيحأثناء

"إليهوركنبه،يؤصإشعاراأصله،لصحة
(6)

أورد@حيثالجؤريالنعلىرددتولهذا@،/34أ@/ق@
ي

"الموصوعات"
(7)

فخلساؤهبهدية،أحدكمأتيإذا"تجاسالنحديث

فيها"شركاؤه

عنه،طريقينمنأورده@إله
دإنيصث،ولمعاتثة،عنطريقومن

فيأوردهالحخاري
"

الصحيح
"

(8)

شاهذوله"،عباسابنعنويذكر"فقال

فيرولناهعلي،بنالحسنحديثأ(/2"أز/منأخر
الشافعيلكرألي@وائد"

"

لعدمصلاهلىالإمام@كتلا@الأداد،كا@

2/3)السلام 89)

1 0 0 61)

"لطر

هاماعامةالمصن@لقللد@(21)02،"الاريهدي

"عه"أ@(@ي

(5)
أح،@ي

"

المرسوم
"

الصلاحاسمقدمة"
"(671)(7)"

.(3/92)"الموصوعات

لا@الهمة،كا@
(268/5)أحقفهوؤهحلطوعدههديةلهأهديم@



الأول

البخاريعليهاتمقماأغلدهاةأقساثمالصحيحةالخامسة

شزطهما،علىتغمسلم،ثغاليخاري،بهائفردماثمومسلم،

ذلكبيتوقذ
ير

"
"الموصوعاتمختصر

كتالي@يثتم
ثيالحسرالقول"

"السع@الدب

دونالمسندمنفيهماالاطلاقعندالبخاريبصحيحالمراد@فائدة:

الصالأحالن
المحارفي.@قوذالمذكورة،الخعاليقحكمتقررإدا"

ماإ،كتابيفيأدحلتما"
صح

الخرفلصبرأيالحا@طوقول"أ2(،

وعيرهمالمقهاءأجمع"
أنلالظلاقي.(@أد/62/حت@لورحلأأن

حميع
ما

صحيح،البخاريلي
يحثلمديه؟شكلااللهرشولقاله

"
غلى4محمو

ومتودوموصوعه،لكشابامقاصد
حمالترادودسدة،الم@ا@لأصا

فيوسيأتيانتهىونحوها"
تحريرويأتيقرلا،كلاممريدالح@ألةهده

عق@المصئ@دكرةحيثالتعلجق،حقيقةفيالكلام
)د(

اللهساءإدالضعصل

تعالى

بحس@متفاوتةأقسام(الضحيح)الخامسة.
الضخةسروطصتمكحه

البخارفي(لهانمردماتغومسلغ،البخاريعليهاتصقما)أعلاهاوعدمه

لهانمردما)تغ(أرحح؟أيهماالغلماءأختلا@عليهاتمقاعماتأحرهووحه

تأحرهووجهمهما،واحذيحرحهولمشزطهما()علىصحيختغ()م@سلغ،

الموصوعاتعلىالديحاتالكت"انظر(1)
(257)لليرطي"

تحريحهلبئ(2)

اللهعبدهر(3)
المحود،الحا@طالحالمالإمامالسحري،لصرألوحاتم،سبهدسس

توديالسة.شيح
4لملسة 4@"

6-65لم/17)اللاء،أعلاملير 57)

1)861،الصلاح،اسمقد@ة)،(ا 69)

أخ(.في(5)
0عفي@،"

(6)(335)



-ءبرلأ@يؤ
اتقري@شرحفىالراوفىريبت@

لنواوي

صحيحثملممشلمثغالبخاري،شرطعلىثغ
غترهما.عند

شرط)علىصحيخ)ثغ(لهسالقبولالأمةتلقيأحدهماآخرحهعما

مستوفىغيرهما(عندصحيخثغ)مسلم،شرطعلىصحيخثغ(البخاري،

السا@ة.الشروط@يه

اتربالمتواضلاعتراألأول:

أ:الصحيح

أقسائم.هذاعلىأورد

بأوأجيبلمتواتر،اأحدها:

لق.لسااي@لترلا

شيحقالالمشهور،الثاني:

قبلهيهلرتبته،فيمتوقفوأنا

الستةأحرجهماالثالث؟

يشترطلئممنبأن"

مراتبمنالنوويأوردهماعلىونحوه

الصحيحفيوالكلامعدالة،ديهيعترلانه

الإشلام؟
"

قال:قطعا،واردأ،/35أ@/وهو

"بعدهأوعليهالمتثق
(1)

للحديثتخريجهيزيدلاكتابهليالصحيح

الززكثيقال
"

لهمذخللابمايرجحونقدالفقهاءدوسصمع،
@ي

ذلك

"للأبالعمأبنعلىالشقيقالعمابنكتقديمالشيء،

ابن(1كانن@
(3)

العم
للأم

(4)
"يرثلا

"العراقي:قال

لعم
رواتهتوثيقعلىال@تةاتفقما

(6)

بالصحةأؤلى

1/1)"الوفيةالمكت"(1) 56).

هدا(2)
ححراشكلام

(157/1)"الو@يةالحكت"
سقط(3)

(4)"الكتو"وأح(،أر(،مى
"للأ@"أط،لي

1/2)"السكت"(5) وأة@أأ@(،في(6)(55



مفا
(1)

"الشيحانعليهاتمقن@فيه،اختلفوا

عدكالاتصالشرظا،فقدماالرابع.
صجحا.يعدهم@

عدالحسر،رتةإلىيزلمحاونحوه،الصبهطتمامفقدماالخامر:

@،أط/53/صحيخا.يسميهم@

الإشلايم.سيخقال
ممهم،واحداإلاال@ةأحرحهمايقال:ذلكوعلى"

ولحوالضحة،ائترموااثدي@الأئمةأحرحهماوكدا
سرأنإلىهدا،

حصرها"يعسركتكثر،الأقسام
(3)

حبانوابنخزيمةابنعليهاتفقمامسلمبعدأصحهاأالتاني:التنبيه

أ:والحاكم

تقدممماعلمقد
(14

صنف(أصأصحأد
()

حريمة،اسالضحيحفى

مسلملعدأصحهايقالأد@ينحغيالحاكم،ثمحمان،ابرئم
عليهاتثقما

أنموالحاكم،ح@اداسنتموالحاكم،أوحادواسحريمةابرنمالنلانة،

@قط(خريمةال@
(6)

يك@أح/91/5،لمإن@قط،ائحاكمثمفقط،حبانابىثئم

@يمأقللدلكتعرصرم@أرولمالشيخي@،أحدشر@علىالحديث

الأفراد(:لاالجملةحيثمنمسلمكتابعلىالبخاريكتابأترجيحالتالث:

قد
للمفوقيعرص

(7)
حديبإخراحعلىيتمقاكأنفائقا،يحعلهما

لكولهاترحمتهوصمتمماأومشهورا،حديثاعيرهأومسلموئحرجغريب،

يقدحأ،أد/72/ولاالأساليد،أصح
رلاتذلكلأدتقذم،يما@دلك

لإجمال.ا

"لط"أ@،وفيلما"،"أر(.كألهاس(1)

والإيماحالخيد"(2)
الوثيةالكت"(3)(41)"

"(1/1 57)

(4)
@ي

اتقرر"أ@(

مامحل(5)
@يالمحقوفيير

مصحص"أ@(.
"

(6)
أح(@ي(7)بفنصهاوالباقأد(،حاشيةم@

وهوللقود"،"
تصحمص



لإ-@-
لنواوياتقري@شرحفيالراو@رلبل@

الزركشي.قال
"

ومن
إنمامسلمعلىالمحاريكتابترحيحأفىيعلمها

ترجيحالمراد،
فردكلعلىأحاديثه،ص@ربكللاالجملة،علىالحملة

الآخر"أحاديثمن

الصحيح(:امسامأفائدةابع:الز

والترجيحالتعارضعندتظكلالمذكورالقسيمفائدة

أ:ومسلمالبخاريشرطأتحقيقالخامس:

شرط"طاهر.اسقال@أأ@/53/وم@لمالححارىشرطتحقيقفي

إلىرجالهثقةعلىالمخمعالحديث@،/20أر/يحرجاأنومسلمالحخارفي

المثمهور"الصحابيئ
(2)

صح@السائيلأنلجيلإ،قالهماولي@":(3)العراقيقال

(4)
حماعة

أحدهما"أوالشيخادلهمأحرح
()

فلاتضحيمهما،حينإلىثقتهعلىأجمعمنأحرجابأنهما"وأجب:

الكتاليى"وحودبعدالئسائيئتصعي@ذلكفييقدح
(6)

الإشلام:سيحوقال
لقلهأولاختهاده،كادإنالنسائيشضمعيف"

عن

"دلكفالجوا@معاصر،

ثلا.متتدم،صد@لهو

بياالذيالأصلهوطاهرالنقالهمالأنيحا@أفىو@ك@قال:
(7)

عهيحرجادوقذأمرهما،عليه

مقامهيقوملمرحح

@يأنحاكموقال
"

":"الحديثعلوم
يرو،أنالضحيحالحدي@وص@

أتباعمنيرولهثمثقتاد،رأويافىولهالم@يعنلالزوايةالمشهورالصحابي

1/2)رفيللر"لكتا 57)(2)

لإيصاحواالتقيجد
لم(ا(39)83،"

شرح
والطر2(،2)12،"والدكرهلصرها
(7)(158/1)"الو@يةالكت

(158/1)"الويةالكت

"

.(10)"الشهالأئمةشرو@

"أ@(.@ي
صعي@

لإيصاحواالمل!"
"،83(39)

@ي
ئنى"""الكت"



"تت@اتزواةولهسالرواي!،المثهوزالمتقنالحا@طالالعش
(1"

@يوقال
"

الحمارياراح@الصحيحصلأولىاالذرجة""المدحل

الحخالة،اسمعهرائلصحاليالبيئعرالحديتيروقيأدأوهوومسلم،

يرويلأد
يرويتتمعذلاد(،تا@يانعنه

عرسالروايةالمشهوزالتالعيعه

عهيرويهثمثقان،دراوبولهالصحالة،
حا@طالتالعسأتاعمر

ولهممر،

مشوزاحا@قمسلمأوالنحاريشيحيكودثمالرابعة،الطبقةصزواة

علىكالثهادةوقتا،إلىلالمولالحديثأهليتداولهأثمروايته،فيلالعدالة

"دة(لشهاا

@يفعمم
"

ديكوخضصرهو،حجثمنالصحيحسرط"الحديثعلوم

في
المدحل"

أ(ط/63/اذعىأماالحارميعليهوقذ@صالشيخيىبثرط"

لماالشيخينشرطأئه
الصحيحلي

(3)

لعضتمرد@ااتتيالعراتمى

ةوالرا

يكودأديثترطالكمالي@فيراوكلأدأرادإلما"لأثه:

@يهالحدلثدلكأ(أ@/63/روايةفييتثقاأديثترطألهلاراويافى،له
"

يكودأدالفراذلس@"أعه(عياصقولقلهالعساليعليألوقال

@يولشت"،الإكيلإلىالصدحل"عارةهدها(
لسخا

مر
"الصر@ة"

2)"

الإكليلإلىالمدحل
م@المعقو@سلىوما(33)"

ليههمالصولد)26(،"المعر@ة"

المصم@

3)
أح(ثي

الصحيجى"."

د(33)"الحمسةالأنمةشروط"لم(

حوه

ليححراسالحافطكلامسالحوا@هداه(
1/2)الصلاح،اسعلىالكت" 40)

المحودالحاطالإمامالححالىالعايعليألوأحمد،محمدسب@حسي@هو(6

4ولد@سهالألدل@محدتالححة، 2 7،@

ونو@ي
4سة 9 8@"

اللاءهأعلامسر

سقط(7
وأخ(أ@(،ص



يخ@-
النواويتقربشرحفيالراوفىبرت@

بعدهفمىتالعيه،عنثمصحاليه،ع@راويان@يهيحشمعروياهكل
فإن"

دلك
@وحودهيعر

عهروىقدالثالعيوهذاالصحابي،هداأنالمرادنماو

"الجهالةحذبهماصحرحرحلار،

الإشلامشيخقال
ذلكفهمالحازميوكأن"

الحاكم:قولمن
@،.أد/72/التعددديهايشترطالشهادةلأر""الشهادةعلىكالشهادة"

أنباختمالوأجي@:
(2)

كالاتصال،كلها،لاالوحوهلعضبالتبيهيريد

"هماوغيرلئقاء،او

اللهعدألووقال
الحاكم،كلامعليهالغسانيحملما"المؤاق.ب@

صرحاأئهماعمهماروىأحداأعلمولابالئن،لي@وغيرهعياض@عليهوتبعه

لهوحودولالذلك،
ذلكقائلكاندإدعمهما،حارحاولاكتاسهما،دي

معاالأمريرلأنيصث؟كتاليهما@لملتصرفهما@يبالتصعحمدهبهمام@عرفه

أخذهكانأ،/20أح/ن@كتابيها،في
فلاكتابيهما،فيأكثريادلككونم@

روىمنلأنهوإلماأكثريادلكوجودولعلأشحرطاه،كونهماعلىديهدليل

لالشبةلا@طلقا،الروأةديواحدإلاعنهيرولممفنأكرواحدم@أكترعه

لهحزحصإلى
@يمنهم

"

إلزامهماالإئصافم@وليس"،القمحيحش
(4)

هذا

ذلك،عمهمايتبتأرعيرم@الثرط،
صحإدالألهماإخلالهما،؟وحودمع

كانذلك،اشتراطعنهما
عليهما"دركسهإخلالهمادي

الإشلام:شيخقال
قويولحثمق@ولكلاموهدا"

لحيوقال
مقدمة"

فيمنتقضاكادر@اثحاكمدكرهما"."السخاريشرح

مسلملموائدالمعلملإكط"
"(83/1).

"أسه"أرأ@ي

الصلاحاصسات"
"

1/2)ححرلاس سحوه(40

الرامهما""أر(لي

مىالمطوعةالقطعةفيعلجهأق@@
القاد"لعية"



وللأ

أخرحالديرالضحالةلعضحق
(1)

لعدححم،منليمعترأتهإلالهم،

ديفليس
واحذراوإلالهلي@منروايةصأصلحديثالكتا@أ،/21ر/@

فقط
(2)

"(3).-

يخرحأدالحاريشرط"حاصلهماالحارميوقال
إشادهاتصلما

وألهطويلة،ملارمةعهأحذوالمنالملارمي@ال@خقنينلالثقات
الح(

ئحرحقد

أحيالا
()

لمروالحلارمةالإشادديهلإهلليالتيالظحقة(@أ@/63/أغيانص

يلرموه@لمعه،رووا
(6)

أدمسلموشرطيسيرة،ملارمةإلا
هلإهحديثيحرح

كادإداالحرنج،عوائلصيسلملممنحدبيحرجوقذالثانية،الطحقة

ب@كحفادعه،أحذلمنالملازمةطويل
سلمة

وايو@الاليثالبلي
"

(7)

المراد@ولهم.إن"المصح@:وقال
رحالمايخكودأرشرطهما"،على"

لأنهكتاليهما،فيإسناده
(8)

عيرهما"ديولاك@اليه@ا،ديشريلهمالي@
(9)

العراقيقال
أص،أحذهقدالكلاموهدا"

(10)

دالحبثالضلاحائن

لي
حاأصقدالجحير،(@أط/63/شز@علىرآهماأودعه"ة"المستدرك"

م@

روأيته
(11)

كتا@هما"في

تصحيحهائحا@مصيحقل@إئهالعمد،دقيقال@عملهداوعلىقال.

@ي
"أجرحا"أط(.

الاريهديو"وأخ@(،وأط(،أر(،@ي
"قط""

"

الساريهدي
"لإله"ار(لي(4)(9)"

يعخمدهما"أط(لعدها@ي
مي(6)"

يلارموه"أ@،
"

سصر@(44)34،"الحمسهالأنمهشروط"

لألهما""أر،لي

فيالرركيلفله
الووىص(198/1)"الكت"

سقط
وأخ(أط(،م@

وأخأ.أر(،لي
"

"،روايةعى
وير

"أ@أ

"،روايتهير
ولي

أ@أ

و@ي
""المقدمة"

"رواقهص

الصلاحاسمقد@ة"
"(22)



رت@
النواويتقريصشرحفيالراوفىص

مثلا،الخارقيشرطعلىلحديت
لهيخرخولمفلالافيهسأفىعليهيعترصلم

ديالدهبيوكدا@علالحخاري،
."المستدركمخخصر"

دلكولي@قال
ميصرحائحاكم@إنبحيلإ،م@هم

"المستدرك"خطحة

أحاديثإحراجعلىتعالىاللهأستعنوأنا"دقالعنهفهموهماحلا@

قدتقات،رواتها
أحدهما"أوالشيخاد@مثلهااحتي

(1)

لارواتهالمخلأي.لمتلها""فقوله.
لهم

(2)

يرادأنويحتملألمسهم،

طز"وفيهرواتهاسفسكالتإدامتلهايكونلما@الأحاديث،تلكسمثل

"قال
عنهيخرخلمصلعصقيكودأرأ(أد/82/المتليةوتحقيق

ير

حرحم@متلالصحيح،
المئليةوتعرفالشيحش،عدممهأعلىأو@يه،عه

يوحدوقفمامنه،أرفعأو@لاد،مثلللاطأنعلىبنصهماإفاعدهحا،

دلك،
و

منلعضدييقولاكأد@التعديلمراتعلىالدالةلالألفاطما

ذلكغيرأوله،بأسلاأوصدوق،أوثبت،أوتقة،لهاحتحا
من

ألفاط

مهأعلىأودلك،قالاأنهماعنهمايوجد3التعديل،

لممىبعص@ي
(4)

ألهعلىلذلكفي@دلكتاسهما،@يبهيحتحا
بهاحتجام@رتبةعندهما@ي

"

والتعديل.الحرحألفاطأ(أ@/73/معرفتهامعيارالرواةمراتلأن
لاأنهموذلكإله،الإشارةبذصلاعموض@ليهأفرهناولكنقال:

@يالراويحاللمحردالضحيح@ييكمون
لظبرغيرمنوالاتصالالعدالة

حالهفيينظرونبلعيره،إلى
عهروىمنمع

أوله،ملارمتهكثرةفي
صكونهأوقلتها،

ممارساللده
(5)

عنه،أخدمنبلدمنغريئاأولحديثه،

ديوعملهمكلامهمشصفحتطهرأموروهذه
"ذلك

(6)
انتهى.0

1/1)"لصسندركا"(1) 46)(2)
."أ@"أد(لي

ا(3)

لا"."!@دىألم(ا(164)والتدكرة،الضرةشرح

(5)
"لهممارشا"أر(@ي

(6)"

"الألثيةعلىالكبرالمنرح

1-166/1)"الويةالكت"دقلأص 6،)7

حغورا
"

(164)"التصرةشرح



الضحيخلأول

دقييىاسعتىشيهحمالهصق@ا"@،@ح/02/الإشلامشيحوقال

"لمطةاشعملائحاكملأنبجيلإ؟لي@والذهيالعيد

مثل
"

3ير
1@

دذوالمود،الأساليدوالقحار@يالحقيقة
(1)

تاره@إتهصيعه،دلكعلى

الطشرطعلى"وتارةشرطهما"،على"يفول
رب

"
طعتى"تارةط؟

مسليم
"وتارة."،

لكلمةقصدللووأيصالأحدهما،يعروهولاالإشاد"صحمح

"
منل

م@@يممضلعيرححاالمراذ.يكودالحقيقيمعاها"

مامثلالصفات،
طعلى"قطيقللمعمهم-حرحاالديرالرواةفي

لأتهشرطهطغلى@هوشرطهغلىكادلمادو،،أمسلمشرطفإن"،الحخاري

وراد(مسلمشرطحوى
(2)

أنكلهدلكووراءقال.
(3)

@ساديروى!
(@)

رحالنحما،منضلقق

عتاسبى،ابىصعكرمة،عقكسماك
مسليمشرطغلى"سماك"ه

ثقط،

واحل!طعلىليرقداأنوالحقالححاري،بهانمرد@،/21أر/"عكرمةو"

م@هما.

محصوصيىألابرليصغمواثقاب،ألالميعنيرولاأنهذأ،منوأدق

ضقثوامرطريقمرحديثعحهم@حيءفيهم،صعمواالديىحديثعيرمن

حرخمرشرطعلىأنه@ستهأحدهما،أوالكتالي@،@يكلهمبرحاليفيه
له

في:يقالكأنغلط،
له،أحرخاوالرفريهث@مم@كل"،الرفريعنفئيم"

لأنهمامحهما،واحل!شرطعلىلي@بلميقال.سرطهحا،على@هوأ(أط/73/

لهشيمأخرجاإئما
()

(@أد/82/لأته@يه،صغ@لإتهالرفري،حديثعيرص

رحلكاد
(6)

راحع-وهوله-صاح@دلقهحديثا،عري@عنهدأحدإليه،

(1)
لي

دل،.كماأ@(إ

(3)
وأخ@(أد(،دي

أد".إلا"

(5)
@ي

"ه(،1

منيم
"

وثي
"أط(:

لهنم
"

(6)@

ي
دحلوأ@(اأد(،

"

أح(@سقط12)
مي(4)

لساد"ب"أط(



لىلط
لنواوياتقري@شرحفيالراولىص

يدمنلأوراقبافذهتشديدة،ريح3وكانروايته،@،/37أ@/@سأله

حثظها،أتقنيك@ولمبدهه،م@هاعلقلمايحدثهتيم@صارالرجل،

فيلوهم
صغ@م@ها،أشاء

بسسها.الزفرفيدي

أب@فيصعيفهماموكدا
معحريبم،

لملكنله،أحرجامنهماكلأأن
لهيخرجا

واحدشرطأوشزطهما،إلىيعروص@علىشيئا،حريجاسعن

م@روأيةلسمقال@نددلكيسوقأنممهما
موصعفيولوشرطه،إلىلسص

"كتا@همن
(1)

فيالصسلاحائنقالوكدا
"

":"مسلمشرح
بمجزدلشخصحكمص

عنهمسلمرواية

في
"

صجحه
بلوأحطأ،غفلفقدالصحيجع،شرطصبأله"

يوق@ذلك
(2)

اعتمدوجهأقيوعلىعنه،مسلمروأيةكيثيةفيالثطرعلى

"عليه

"الائمةشروط"علىالتنبيهأتتمة:

عنالرواةبطبقاتوتعلقهللحازمي،

الأصل(:راوي

كتائاالحارميأل@
وغيرهماالشيخششرطفيهدكرالأئمة،شروطلي

"@قال:
العدلالرأويحاليشرأدالضح@حيحزحمنمدهب

مشايحه،@ي

وهمعمهمروىوفيم@
صحيحلعصهمعنوحدثهأيضا،ثقاث

يلرمهثالت،
(4)

لامدحولسعصهموصإخراحه،
والمتابعات،الثواهدإلا@يإخراحهيصلح

طمقاتمعر@ةوطريقهعموص@،@يهلابومدا
()

الأصل،رأويعنالزواة
الرفريأصحا@أنتعلمأنوهوبمثال.دلكولوضخمداركهمومرات

وتفاوت:تليهاالتيعلىمزيةمنهاطبقةولكلطبقالتى،خحسعلىمتلا

"الويةالكت"(1)

1/1)للقاعي 6،41 65)

(2)
"أ@(@ي

"صتوق@

ممسلمصحيحصالة"(3)
"(."1)

ه(@
"طاق"أر،@ي

""الأنعهاشروط@ىالم(

."بلرمهم



الضحيخلأول

@يالغايةفهيالأولىالطبقةفيكاد@مى
قصدعايةوهوالضحة،

وحماعةلأيخلينن،اوعقيلوص،@عيية،واسكمالك،المخاري،

ليالأولىشاركتوالثانية:
حمعتالأولىأدغيرالعدالة،

ير
الحنهط

حتىللرهرفي،الملارمةطودولي@والإتقاد

(1)

كاد
ئراملهصمحهم

(2)

ير

بنوال@عمادوالأوراعي،سل!،سكالليثالحضر،@ىويلازمهالسفر،

والناسيةراشلإ،
(3)

@وطحديتة،تمارسن@لميسيرة،مذةإلاالرفرقيتلارملم
ا

خسيبىوسميارسبرقاد،كجعمرسالأولى،الظتقةأ،أ@/83/دودالإتقادلي

1ح/@ورفعةالسلمي، / ملبمدمرظوهمالمكى،صالحس2،1

لمأل@ثم@@لأولى،االظتقةأهلمئلالزفري،لزمواجماعةوالثالثة:

يحيىسكمعاويةوالممولالردلينفهمالجرح،عوائلمني@لصوا

أيشرظوهمالضاح،سوالمثمىالكنمي،يحيىسوإشحاقالضدفي

لئساواود،دا
ئي.

لثةاكشاركواقوئموالرابعة.
وتكلرذواوالتعديل،الحرح@ي

ا)د

نخلة

وهمكثيرا،يلارموهلملأنهمالزفري؟لحديبممارستهم
لمرظأ(/29اد/

لترا

الحديثئحرجلصيخوزلاوال@حهول@الضعفاءمنلفر

أيعدوالاسحهادالاعشارلسيلعلىإلاحديثهميخرخأدالأبوا@على

دوله،@م@داود،
الشيخيى@لا"عندفأفا

(1)
أر(،ي

(2)
@ي

أ@(

(3)
دي

أد(،

أر(،في(5)

اشروط"(6)

"،حيث"وأط(
أحأو@ي

"
يحى"

"،يلارمه"
وثي

"حلهيرا"أط(

(4)ولك@،"وا@(

أخ(و
"

دتعرو
و
"ا

صحر@د(47-43)"الحمسةلأئمة

لي
"أ@(

الصوي
"



لمواوياتقريبشرحكيالراوكريبل@

و
اتفاقففرادهمصخته،علىأوعليه،متفقصحيخقالوا:ذا

بصحتهمقطوعفهوأحدهماأوروياه،ماأنالشنيخوذكرال@تنيخين/

فيه.حاصلالقفعتيوالعلم

"قالوا:)وادا

3فمرا"صختهضحلى"أو"،عليهمتمقصحيح
اتفاقهم

الأمةاتماقلاالشيختن(

الضلاح:أئنقال
أط/أ،،أر/22/الأمةائماقائماقهمامنيئزملك@"

"بالقوللهلتلقيهمعليه،@،/37
(1)

فهوأحدهماآوروياه،ما)آنالضلاحائنيعنيالشيخ()ودكر

فيه(.حاصلالقفعيوالعل@ابصخته،مقطوغ

@الط@،إلاي@يدلابأنهمحتخاذلكلمىلمنحلافا"قال.
تلقتهثما

يحطئقدوالط@بالظنالعملعليهمي@لأنهلالقبولالأمة

احترناهاثذيأنليبانتتمقويا،وأحسبههداإلىأميلكستوقذقال

م@معصومهوصط@لأدالصحيح!هوأولا
فيوالأمة@يخطئلاالخطأ

منمعصومةإحماعها
الاحتهادعلىالمبميالإحماعكادولهداالخطأ@

بها".مقطوعاححة

ماأقامرأتهبطلاقإئسادحلصلو"الحرمين.إمامقالوقد
ير

لصحتهحكمامما"الصحيحش"
لإجماعالطلاق؟ألزم@هلماالنبيقولص

صحتهعلىالحسلمينعلماء

@،أ@/83/المسلمونيحمعلمولويحنث،لاإنهقائل.قالن@قال:

هذهليسحديبفيبذلكحل@لوفإنهالحنث،فيللشكصحتهماأعلى

يححث(لمصفته،
(3)

إلىالمضافأنفالجواب:اقا.ف@رواتهكان@أد

الشك،عندوأفاوباطا"طاهراالححثبعدمالقطعهوالإجماع
الحنثفعدم

الصلاحال@مقدمة"(1)
"("17)

سقط(3)
أط(مس

لإجماعا"أط،في(2)



الضحيخالأول
فئ@يم

لممالظنايفيدفقالوا:والآكترون،لمحققوناوخالفه

تز.يتوا

معطاهزالهمحكوئم
"الرحعةلسحتخىلاطنا،وحودهاخممال

(1)

يميدفقالوا.لأكترود.والمحققوناوخالمه")المصن@.قال
لقنا

يتواتز"(لمما

نيتال
"

يرديكد@ولاصد،الآطدطذلكلأن"."مسلمشرح

م@لما@يخما،الغملوخو@أمادإئمالالقئولالأمةوتلقيوغيرهما،النتيحيى

و@يطر@يه،سهيعمل@لاعيرهما،بخلا@فيهالمطرعلىتوق@غير
حد

3إح@الما@مهماالعملعلىالأمةإخماعمىيئرمولاالصحيح،سرو@يه

لمجدهاليكلامبأنهالقظععلى

@يلغوطالثخقالهلماقالصعلىبزهاداسإنكاراشخدوقذقال

"تعليطه
(2)

اتحهى.

إن"وقالالمول،قداالضلاحاننعلىاللامعبدابرعابوكذا

خه،@القطعدلكاقتصىبحديبعملتإذاالأمةأنيروفىالمعترلةلعض

رديوهو@ذهثقال:
2"

تحعه@اومن(@أد/92/التلامعدواسالنوويقالهما"الحئقيني:وقال

ممنوع،
عرالضلاحائ@قولمثلالمحأحريرالحقاطبعضنقل@قد

الصلاحاسمفدمة"
ملمصجحصيانةو")071(،"

"(85-87)

ا

مسلمشرح
(1/41)للووى"

الكت"

2

الصلاحاسعلى
"

1/2)للرركي 7،72 لاصطلاحامحاسرو"8(،7
"

ححر@ىاسالحاثطفا
1/3)"الك@" اسالدصلمىالحعى@داوكأسه"(74

ليكثيراستلميدهتميمااسصالكلامهدالقلإلىسقوقد"تمية..
احتصار"

.(31)"الحدلتعلوم



لنواوياتقري@شرحفيالرا،؟ب@ت@

أبيوالقاضيالإسمرأييني،حامدوأيإسحاق،كأليالافعية،م@جماعة
الحخفيةصالنرحسيوع@الثراري،إشحاقأ@والتيحالظي@،

وابنالخظا@وأبييغلىوأليالمالكية،صا@وها@عئدوالقاضي

@،/21أح/الراعوني
صالكلامأهلوأكثر@ورك،وابنالحنابلة،ص

طاهراسبالغسلعامة،ال@ل@ومده@قاطة،الحديثوأهلالأشعرية

فيالمقدسئ
"

صعوة
(1)

لمروشرطهماعلىكافىمالهدألحق"،التصو@
"يخرحاه

الإشلام.شيخأ،أ@/93/وقال
أجهة(منمسلمالنوويدكرهما"

(3)

"محققونأيضاالضلاحا@نوأفقفقدفلا،المحققونأماالأكثري@،

فيوقال
"

خلا@االعئم،يميدلالقراث@ال@حتفالح@ر""الحخحةشرح

ذلكأىلم@

أدواغ.وهوقالما:
فيالشيحانأخرجهمامنها

"
أ(أط/83/الواتر،يملغلممماصحيححهما"

تميرفيوسقدمهماالشان،هدافيحلالتهمامخها.قراشبهاحتففإله

وحدهالئلقيوهذألالق@ول،لكتابحهماالعلماءوتلقيعيرهما،علىالصحيح

هداأنإلاالتوأتر،عنالقاصرةالطرقكترةمحردصالعئم@ادةثي!أقوى

مدلوليه،بشالتجاذبيقعلموبماالحماط،أحدصيشقدهلملمامختص
لاحيث

كيرمنبصدقهما،العلمالمتناقضاديفيدأدلاشححالةترجيح،

دلكعدأوماالآحر،علىلأحدهماترجيح
تسليمعلىحاصلفالإجماع

لاله،الحملوحو@علىاتمقواإنماأ@مم@قجلوما@،أر/22/قال

وأح(أ@(،@ي
"صمة"

(2)"

تحصرف(172)الاصطلاح،محاس
سقط

أ@(م@

"الويةالعكت"

1)1/871،للقاعي الصلاحاسعلىالحكتو"9(،7
"(374).



صخ،مامحلالعملوخو@علىاتثقوالأتهمممنوغ؟صحتهعلى
دالو5

فيللصحيحشيقفلميخرجاه،
لهماأدعلىحاصلوالإحماعمرية،هذا

الضحةنمسإلىيرحعفيمامرية

أصخأحاديثخماكودالمذكورةالمريةيقال.أنويحتملقال

سالمةمتبايةطرولهكالتإداالمشهور،ومنها
الرواةصع@م@

العدادقي.مسصورأبوالأسخادالعلم@ادتهب!صرحومضوالعلل،

يرويهكحديتعرلايكودلايخثالحثاطلالأئمةالمسلسلومنهاقال

دإلهماللث،صعيرهيهوئثاركهالشافعي،صغيره@يهويشاركهمثلأ،أحمد

لسامعهعدالعئميميد
(1)

رواته.حالألةحهةم@سالاشتدلال

للعالمإلاأنيهاالجنميحصللاذكرناهاالتيواعالأدوهذهقال.

المتحر(
(2)

العار@الحديث،في
(3)

لاعرهوكودوالعلل،الرواةبأحوأل

لاالمدكورة،الأوصا@عنلقصوره@،أ@/93/العلملهيحصل
يمثي

اشهى.المذكور"للمخجرالعلمحصول

كثير:ابنأ،/30أد/وقال
وأزشدعليهعؤل@يماالقحلاحائنمعوأسا"

"إليه
()

وهوقلت.

(6)

يرالكلاميمقىلعمسواه،أعتقدولاأحتارهالدي

وبينبيهالثو@يق
بقولهم.الفرأدأدمنأولاذكرهما

صجح،حديثهدا
أته

لهمقطوغألهلأالضحة؟شرو@@يهوجدت

لمامحال@@إنهالأمر،لص@ي

لهتتهأر@ولمعسر،مإلهلينهما،الحمعديدلينطزهنا،

"سامعيه"أأ@في(1)

ورح(أط(،في(3)
الم

العاد"
(30)"الحدتعلوماحخصار)5(ا

سقط
أأ@مى

"

شرح
.(27-20)"المححه

@ي
"وهدا"أد(



رت@
لصري@شرحفىالراوليص

ا
لمواوي

فيفيهاالمتكلمالأحاديثأتنبيه
منواستثناؤها"الصحيحين"

فيهما(:بصحتهالمقطوع

صديهتكلمماليهماححه@الحقطوعم@الصلاحائ@استحمى

"@قالأحاديتهما،
التقدأهللعصعليهاتكتميشرةأحر@سوى

الحماطمن

"وغيرهكالدارقط@ي

قال
الإشلام.شيح

اتيرفياشتركاحديئاوعثرودمائتاددلكوعدة"

أوعرة(بمائةومسلماتيى،إلابتمايرالئحاريواحتصوتافىتي@،
(2)

"
(3)

فيالمصنفقال
"

صع@ما""البخاريشرح
علىمبنيأحاديثهمام@

"عادحةليسثعلل
(@)

الإشلامشيخقال
وكلافهصعي@؟ديهمايىأثهإلىلخدامال@كأ@ه"

@ي
"

مسلمشرح
"

()

بالسبةهذاأ،أح/22/@كادصعص،م@قولتقردريقخصي

م@لمعلىقرروالحاري،صيدفعوألهمقامهما،إلى
"

العراقيقال
فيديهتكقملماكتاباأدرد@وقذ"

"

أو"الضحيحين
"عهالحوا@مغأحدهما

قال
الإشلام.شيخ

"

مسودتهوعدمتالكتا@،هداييصلم
وقذ"

الصلاحاس@قدمة"
سقطت(2)(171)"

وأح،وأ@(،أد،،@
1/1)"الو@ةالكت" و@يه2(،8

"،لمائةمحلمو""،وعرةماثتاد"
وراحع

"

هدي
لنة-رصسرليعالنبحالمحدتوقال)463(،"الساري

ي
للتنبعتحقجفهحانمة

(572)"

أحادلتالنمدص
وقدعلة،لهأدلرىمماحدتمائتيالصبجححى

دكرهاوسعةمكررةعرةممهاومات@،حديناعنرنماليةلالعددأحادلهللم@
."الصحيحير".ليى@ياالأحيروالحديثالشيحيى،م@يحرحهالمصلإلرام

"لتلحيصا"

1/2)للووي "لطروا5(،4

لااهدي
ري

"(364)
مقدمة"

يالوضشرح
1/1)"الويةالمكت"(6)(3.)" 80)

لإيصاحواالتقييد"
"(42)

1/1)"الو@ةالكت" وراحع0(،8
الصلاحاسعلىالكت"

"(1/3 80)



ثينها@يالمتكقمالأحاديثصالحاريما@يالإشلامشيحيسرد
"مقدمة"

حديخاحديتاعنهاوأحا@شرحه،
(1)

ضغ@ديمامحصوصطتأليئابمسلميتعنقفيماورأيت
أحادي@ه،ص

العراقيئالذيرولىالنيخأل@وقذرواته،ضع@لس@
(2)

الرذك@الا@ى

فيأن(@أط/83/الخفاطلعض
محالنهأحاديثم@لمك@ا@

وانتمطغ،أ،لم/@،ه/.إزسالوسعصها@يهرواتهأنهملعصهاالصحيح،لنرط

لالمكاتةو@صهاالالقطاع،حكمفىوهيوحادة،فيهو@صها

العظارالرشيدألفوقد
(@)

كتائا
حديثاع@والحوا@عليه،الزددي

ئقيماالا،المواصعفمرفا@يملحضاما@يهنقلوسيأتيعليه،وقفتوقذحديثا

دورحديتيحتصقلا@ل،ش@لحوا@هاولحخلتعالى،اللهشاءإدبه

فيمالإشا،شيحقال
مقدمة"

شرح
خت@الحوات""رقيال@

الإحمال
()

علىمسلمالحاريتقدم@يربلاأنهعليهمااتتقدعما

لغدهومنعضرهما،أهل
ص

والعللالضحمحمعر@ة@يالصهداأئمة

"

الساريهدي
الام@المصل"

هو
لنأحصد

العراقي،الدي@ريراسالعراقيالديروليالرحيم،عد
الحالط

أ2س5إلحابط،ال@
7سةولدررعة، 6 وتو@ي@،2

8سة "الد@ح@ئدرات"6،-2

"،ويهرا"أوأ@أر(،@ي/
أح(و@ي

يتهروا"
"

سعليسلحيىهو
المالكىالمصردالعطاو،الدسرشدالحسيى،ألوالله،عد

5سةولد 8 وتو@ي@،4
6@سة 6 "وكتاله(7/054)"الد@شدرات"@2

عرر

"المحموعةالموائد

والاليةسلحاد،متهورالحثيحلخقجقإحداهمامرتيىمطوع

والطرليحرثطالأشاد@حمدلخق@ق
الويةالكت"

(18لم/1)"

ثي
"أد(

لعدها(6)تصحي@وهوالإحماع،،
لي

مسلمعلى"أ@،
"

لي
"

الساريهدي
لمعللوا""

"



لنواوياتقربشرحفيالرا،؟برل@

نهم!@

المحا

أعلم

"تركته

آحذوعنهالحديث،لعللأقرانهأعلمكادالمدينياسأنيختلثورلا

دلك،رئ
ومع

المجاريعنبلغهإذأالمدييابرأ،ر/32/فكاد@دلك،
محمدوكاد"لثسهمثلرأىما"يقول.

الذهلي(@/30أد/يحيىبر
حمجاالثميخاندلكمهاشفادوقذالر،لري،حديثسعللعضرهأهل

(2)

مسلمو@ال
"

عتةلهأنأشارفماالرأري،ررعةأبيعلىكايعرصت

له،عتةلاماإلاالحديثم@يخرجادلاأئهماوتقزردلك،عر@فإدا

علةلهأو
م@كلامتوجيه@بتقديرعندهما،مؤلرةعير

يكونعليهماالتقد
(4)

ميتقديمهما@يربولالتصحيحه@ا،معارصاقوله
عيرهما،علىذلك

أئتيدالأحاديثالتمصيلخثمنوأماالخضلة،حيثمنالاعتراص@يدنع
أقسامستةعليهماانحقدت

يخلفماةالأول
()

@إنلإشساد،ارحالمنوالعصلالريادة@يهالرواة

فهوألاقصة،بالطريقالناقدوعئلهالمزيدة،الطريقالضحيحصاح@أحرح

ديكوقدلأنهتصر؟لا@الريادةسمعه،كانإفىالراويلأرمردود"تعليل

"منهفسمعهلقيهثئمشيحه،ع@لواسطةسمعه

الطريقدييسصغهلمكانن@

الصحيح.يعللاوالصعيفصعيص،والمحقطعمنقطغ،@هوالناقصة،

وص
أحرحامادلكأمثلة

6 1
5)

طاوسعنمحاهل!عنالأعمشطريقمن

@،/40أ@/عثاساشع@
دي

القنرنندصة

ا

قد@تارلحو")2/81(،لعداد"لاريح
"(52/82)

وأح(أط(،@ي
"(3)حمبغا"بخرا"

(568/12)اللاء"أعلامشر

ةحدلمو"،دلكو"أ@(وأح(،ود(،أ@

"لحتل@ا"الاريهديو"أر(،ثي

2الحاريأحرحه 1 4ومسلم1،،4 7 21)

"أ@أ@ي

تصحيصوهوالقمرير"



الضحمخلأود

ديالدارقظيقال
مجا،@د@عرفقال:منصور،خالصقد"التقاده

قال.طاوس،إسقاطعلىممصور)1(حديثالبخاريوأحرجعمالميى،ابر

""أصخالأعمشوحديث"

يوصفلمهذامب@د!لعتة،ليصرالتحقيقليوهداالإشلامشيحقال

سماعهصخوقدلالتدليس،
م@أتقرعدهمومحصورعباسيى،النمن

منأيصاوالأعمشالأعمس،
تقة،غلىداردار،كي@مافالحديثالحماط،

مل،سداتحريجمنالشيحادأك@روقذمتصلا،كاددار،كيف@اوالإسناذ

لالمريدةالا@دوعللهالناقصة،الطريقالصحيحصاح@أخرحدو

الراويكادإد@يحطرالمصئ@،صححه@يماالقطاعدعوىأعتراصهتضمن

أوسا،إدراكاعهروىم@أدركقدمدل@،@،/22أح/عرثقةأوصحالسا،

الد@عدلكوحددنيأحرى،طريقمدلساصكادإفىلالسماعصرح

بدلكالاعتراص
"

محصل@طاهرا،الاسقطاغأ،أ@/93/وكاديوجدلمد@

متاغلهح@تذلك،مثلأخرحإثماأنهالجواب
(@)

@ىقريةحمتهأووعاصذ،

ال@خموعح@ثمىوقعالئصحيحويكودتقويه،الجملة

عرعروة،سهامعىمرواد،أليحدبتمنالمحاريرواهمامناله.

آبمصأبيه،
بعيركعلىفطوفيالصبحصتيتإذا"لهاقالالثميأدسلمة

"ئصلون...والثاش
()

لحديث.ا

الدارقظني:قال
عر،شام،عياث،برحمصوصلهوقذممقطع،هدا"

1أد/أمعنريب،عنأله،عن مالكووصلهسلمة،3،1/
دي

الموطأ""
(6)

ص

"كدلكعروةع@الأشودأبي

2المحاريروالةأصح 1 3 1"

@ي
."لالرائدة"أط(

أح(:أز(،ثي
"

"،سائع
و@ي

أ@،.

1المحارىأحرحه 5 5 71)

لي
"

3-359)التع، 60)

(2)

"

(1/037-137)2 3 11)



اتقريبشرحلمحيالراو@رلصت@
لمواوي

أبيلحديثمقرورالسحاريعدمالكحديثالإشلامشيحقال
عننب،رصأبيه،صهثام،صالأصجلي،روايةليوقعوقذمرواد

فيالمرئاعتمدوعليهاموصولا،سلمةأئم
الرواياتمعطمولك@"لأطرا@ا"

ري@.إشقاطعلى

الحياني:عليأصأ،/41أ@/قال
"

أحرجهوكذاالصحيح،وهو

عئدةحديثصشقاطها،بالإشماعيلي
وحسادشومحاصرسليمانسن

يخهالبخارياعتصدتما@حديته،م@المحفوطوهوهتام،عنكلهمإبراهيم،

هثام@،أر/32/روايةمعهاساقتمرين@،ذكر@يهاأثتالتيمالك،رواية

كعادته،عروةعلى@يهللخلافحاكياممها،سقطتالتي
مع

عروةسماعأد

لالمسخعدلي@سلمةأمم@

ألكولهاالالقطاع،فيهاادعىأحاديتالنقادلعصعللورلماقال

لانقطاع(امنهيلرملاوهداوالإحازة،سالمكاتةمزوية
(2)

عد
ددك،يسوغم@

أ@يألل
(3"

"عدهصخةعلىدليلذلكلمتلالصحيحصاح@تحريح

تحمل@ماالثاني.القسم
)؟(

الإشحاد،بعصرحاللحغيير@يهالرواة

علىالزاويذلكعدالحديثيكونبأنالحمعأفك@إدألهعهوالحوا@

@المصئففأخرحهماحميعا،الوحهش

يكودحيثأحدهماعلىيثتصرولم
يرممعادلي@دلك

فيخربخم@فاوتي@أووالعدد،الحمظ
دجميعدالتعليلإليهايشيرأوالمرحوحه،صويعرصالراححةالطريقة
@3الاختالمحرددلك

ا@اضطرالاختلا@مجردصيثرملاإدقادح،عير
@الضع@يوحص

(1)"

صحيح
الط

ري
"1 5 6 41)

سقط(3)
وأح(أط(،ص

)د(
"السماريهديو"أط(،ثي

أحأ@ى(6)
إلحهما""

سقط(2)
أح(@

(4)
"يخل@"أ@(@ي



أ@يه(تفزدماالثالث:
(1)

أومهآكريدكرهالميادةسالزواةلعض

حيمعدرضالة،الرلادهكاتإدإلاله،التعليلئؤنرلاوهداأصمظ،

الحمغ
"

وعحإدإلاالمسخقل،كالحديثفهيلاو

(3)

أتدطالقويلالدليل

مثالهوشأتيمؤثر،@هوزواتهلعصكلاممنمذرحة
الفذىحلي

(@)

الزابع:
لهتمردما

مم@الزواة@ص
صالقحيحويى@يصش@،

@

@دا

غيرالقميل
()

قدمهماكلأأنتميىحديث@،
توح

صأوير،أيل@إسماعيلحديثأحدهما.
@

أشلم،ريد+ماللث،

الحديت(@ه/1/14ه@ايدعىلهمولىاستعملعمرأدأليه،عى

لطوله
(6)

الذارقظحي.قال
"صسيفإشقاعل"

(7)

الإشلامشجخقال
"

تالعةبلول،ينمرذولم
ع@عسمى،سمعى

ماللث؟

إفى(أثنم
(8)

رواية@يمعي@واسأحمذوقالوعيره،التسائيصسمهإسماعيل

حاتمأبووقال"،بهبأسلا"
أ@هصخوقذمعفلا"،كادد@الضدق،محله"

مالأنمثمعروهومها،يحخقيأنلهوأددأصولهللححاريأخرج(@أ@/93/

عنهالبخاريأحرحة
فلأتهحديثه،صحيحص

لهوأحرحأعوله،ص

."@/31أد/الححاري.أ(أح/32/لهأحرحمماأقلمسلم

سسهلبرعاسسأليحديثتانيهما:
حذه@أليه،عرسعد،

اللحيفله.يقالدرس@كهللجيكانقال:
(9)

"صعيفألى"الدارقظ@ى.قال

سفط(1)
الساريهديو"أ@(،م@

"

(3)
لي

"أ@(

@صح
"

(5)
@ي

إلا""أط(

(7)"

الغ
"(532)

الحاريأحرجه(9)
2 7 2 4،1

أخ،@ي
"لراوةا"

الم(3)

الحاريأحرحه
2 9 1 91)

سقط
أخ(م@

ل@ا"
ع

(293)رقطياللد"



لنواوياتقريصشرحفيالرأو@ريبت@

قال
الإشلام:سيح

"المهيمنعدأحوهعليهتابعه"

أعلى(ليهحكمما"الخاص.القسم
(2)

لامالمنهلالوهم،الروأةبعص

يؤثر".ماومهقدحا،يؤتر

سصتحعييرديهاختل@ما"السادس
لاأكثره،@هذاالمش،ألفاط

الترجيحأوالجمعلإمكادقدح،عليهيرت
"

الهى.

أ.أقسامعرةإلىالصحيحالحاكمأتقسيمعليهبالمتفقتتعلقفائدة

متفقحمسةأقسام،عشرةيسقسمالصحيحالحديت"أنحاكمقال

فيهامختل@وخمسةعليها،

الأولىالدرجةوهووصسلم،الحاريأحتجارعليها:المتفقمنفالاول

كلامهآخرإلىالمشهور..الضحالىيرويهالديالحديتوهوالصحيح،م@

تقدموقدال@ابق،
فيهما

مئائهواحذ،راوإلاالصحابيئلراويهلي@أثهإلاالأول،مثلالثاني

لموأخرى،أمثلةوذكرالشصيئ،غيرلهرأويلامضرس،ئنعزوةحديث
الصحيحفيالثوعهذأيخرجا

الإشلام.شيحقال
منجماعيماعنالأحاديثمنجملةفيهمابلى"

لدلكالمصنفتعرصوقدواحد"راوإ،@ملي@الصحابة
نوعدي

كلاممزيدفيهوسيأتيالوحداد"،"

1أر/صراو،أنإلاالأؤل،مثلالثالث. / راليإلالهلي@التالعين2،4

"

سقط(2)(408)"الساريهدي
أط،ملى

م@متللكاملهالمحصهدا
"

4-365)"الساريهدي المص@فم@لتصر@(01

"وأ@(أر(،@ي

لل
ل

الصلاحاسعلىالكت"
"،1/763(3 68)

سحوه

(867)



محمدم@لواحد،
الصجحولر@يلروح،سالرحصوعدأحنجن(11(،بن

م@أ@/24/1،
سيالزواياتهده

صحيحه.وكفها4،

ديالإشلامشيحقال
""نكته"

ليهماكل
(2)

مىالقليل
"دلك

اللهكفد
سورليعةمظعبم،جيرشمحفدسل@وعمروديغة،س

عطاء

يممرد@ال@يالعرابالأدرادالأحاديثالزاج:
ثقها

ص
التقات،

الضصإداالضومعنالحهييرهريرةأبيعنأليه،عنالعلاء،كحدب

ةكيرأخاديتال@حة@دهأحرحوقدىله،العلاءلتفردفسلئمتركهشصاد

الإلسلام:شيحقال
"

فيهمالل
()

يريدلعتهمه،كتير
(6)

مائتئيعلى

الققدسيئالدينصياءالحافطأفردهاوقدحديب،
"

المعرولةوهي

."لصحيحائ@عرا""

ألمأحدادهم،غنالائهمعنالأئمةمنحماعبماأحاديثالخاص:

تتواتر
(8)

أحدادهم(عنآبائهمعقالرواية
(9)

عنشعي@كعمروسعحهم،إلا

حده(عنأبيهصحكيمب@أولفرحده،عنأبيه
(10

سمعاويةسياسو

أحدا؟جده،عنأليهعققرة
أيضا@هدهئقاث،وأحفادهمصحابة،هم

محتبئ
(11)

الصحيحير.دونالأئمةكتبفيمخرجةبها

السححمغلي
صوالمئمتح@ر"،"

الإكلجلإلىالمدحل"
"

ربالصوا@،وهو

"
وس@د@الرا@وحرعمرأولادهعهروىواحد،غيرعهروىقدحير"محمدس

وعير@
محمد"أما

حسبر
برو@لم"،

ا@هدبوالطردبارعمروسإلاعه

9/8،01)"الحهديب 19)

@ي
1/3)"الت"(3)فيها""أد( 68)

2داودأبوأحرحه 33 لأحمدفلصله،يحدتلاالرحمىعدوكاد"لوظ.(71

دشطبصلدطوسلمآلهوعلىعيهاللهصلىاليأرعدهكادلأءفاللم؟

"حلا@هوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاليصوقاللرمصاد

@ي
في(6)يها""أد(

حدبتمائنىقدر""الكص1
ا

@ي(8)لمحاه.(368)الت،"
"أطأ

ترد"

سقط
أخ@(ص

سقط(10)
م@

أط،

)
"أز(ثي

يخح
"



النواويتقربشرحفيالراوفىرلبل@

الإشلام:شيحقال
إخراجمنالمانعليس"

فيالقسمهدأ
"

"الصح@حين

علىلي@أليهأوالراوى،لكونبلالحذ،عنالألصعنوقعتالروايةكود

بنالحسينشعليروأيةذلكأحدهماصأو@يفميهما،لا@شرطهما،

اللهعبدزيدشمحمدسوروايةحده،عنأليهعنعليئ
عنأليهعنعحرس

عقأ،/40أط/آبيهعنلسفل،بنعباسبرأيأ(/32أد/أوروايةحده،

ل@إشحاقوروايةحده،(
اللهعد

جده،عنأبيهعنطثحة،أليلن

محمدالنيئاللهوعدالحسنورواية
عقأسهماعقطال@،أليسعليل@

حده،عنأبيهعنالخظاببرغمرسعاصمب@حمصوروايةحدهما،

"دلكوغير

قال
(2)

"

وأحاديثالمرسل،دهي:ديها،المختل@ئملأفسااوأما

ثقات،وأرسله@،/42أ@/تقةأ@سدهوماسماعهم،يذكروالمإداالمدلسي@

كالواإداالمبخدعةورواياتالعاردي@،الحفاظغيرالثقاتوروايات

صادقي@
(3)

"

"قال@كمالا،أح/32/والئاليالأولأما"الإشلام:شيحقال
()

وأما"
"بأديالعلالي،عليهاعترصلقدالالت،

اختلفعذآحاديثالقححيحيى"

في

م.الإشا،شجح
منأعئمهوليماكلامهلأنعليه؟يردولا"

الضحيحي@

العلاسيدقالالراح،وأما
"

"
إداله،والاحتجاجقبولهعلىمخمقهو

دسقط(1)
الحاكمأي(2)أح(س

(3)
"أ@،دي

حادقيى"

(4)"

المصح@وصصهلضر@(50-43)"الإكيلإلىالمدحل
عليهححراسكلام

الصلاحال@علىالحكت"(5)
قال،كما@الأول"هاكولمطه(369/1)"

لعم
قد

مهدسحرط

التدبى"فيكلاممام@يعر@لطرالايوديالثواهد،في



الضحيخلأول

صوليقالقبول،شرائطديهوجدت
يلعولا@ال.التة@يهالمختل@

شرظاحامطاكوسهوليقالضحيحير،رواةالعار@ود@حفالحفا@
"

لمالاف

."الرواةسعالصاخخ

شيحودال
ا

لإشلايم
الحاكئم(1"

(1)

أهللي@ديهالجلا@إتما@رص

ومالك.حميمةأبيولينالحدب

الضحيخييميلكر@يه،@الاحتا@دكرص@كماالخاص،وأفاقال:

حماعةعقأحاديث
ص

تتوا-@صدقهم،عرفالمحتدعة،

للدعةلمحطرحوافلملالحديث،

"العذالةمح@ولروايةليهاالمختل@الاكاقسامم@عليهلقيوقدقال.

المصن@قالوكذا
@ي

"

مسلمشرح
"

(3)

المصحصحكاة@يطالحياليئ،محمل!سالحسيىعليأبووقال

ينحامحخلثوالالعةمردودل!،وتلاتمقمولة،نلاثطمقاب،لسعقلوداول"

مو@تمردفم،يقلوحقاطهم،الحديتأئمهالمقبولة.صفالأولى

حالمهممنعلىالحخة

ديدولهموالثانبة.
وكخبملعصرلحمثحم(@/24أر/والصنط،الحمط

الأهواء،مداهصإلىحمحوالكىومعر@تهم،صدقهمئتقوئموالثالئة.

دعاة.ولاغلاةيكودواأنغيرم@

تائليدوزوعلحهمعحهم،الروايةالحديثأهلاحتملالطحقاتفهذه

وسممسالمردودة.من
الحدبووض@علكد@لا

والعلظالوهمعليهعلبم@والثانبة:

سقط(1)
1/3)"الحكت"واطرأرأم@ 69)

1/3)"الكت"(2) "(3)مصاهد(70

شرح
(1/28)للحوويا"مسل@



لنواوياتمري@شرحلمحىالرأوفىرلصل@

فيالإشنادصحيححديتاالأزمانهذهفيرأىمنالسادسة:

مغتمذ.حافص@صختهعلىينصلمأوجزءكتاب

الأزمان!هذهأفلأقليةلضغفبصخته؟يحكملاالشنيخ:قال

مغرفته.وقويثتمكنلمنجوازهعئديوالأظهر

حرفوا@إليها،ودعؤاالبدعة،فيغلؤاقوئموالثالثة.
(1)

الروايات

بها.ليحتخوأ

لروايات،أنفردوامجهولود،@قومليه:المختلفأ،أ@/34/السابعوأما

اخروفى"وردهمقوم،@قلهم

العلائي:قال
الرواةفيلكنهاظاهرير،ذكرهااثتيالأقسامهده"

(3)

الئهى.

حديثاالأرقادههذفيرآى)منالضحيحمسائلص)الشادسة(

مغتمذ(حافضلصحتهعلىينمقلمجزء،أوكتابفيالإشنادصحيح

الصتمهورةالمصنفاتمنشيءفي

الضلاح:ائنال@تنيح()قال
آفليةلضغفبصخته،يخكمالا"

(@)أفل(أ
مالأنهقال:الأزمان(هده

رلمحيونجدإلاذلك،منإشنادمن
حالى

الضحيحفييشترطعفاعرثاكتابهما@ي(@أد/23/علىروايتهاكتمد@يمن
"والإتقانوالضنطالحمطمن

()

فيقال
"

""الروفيال@مهل

مع
لماصخ،لوأده@الطن@،/40أط/علحة

."وانجتهادهمدخصهنملثدةالمتقدمة،لأكصاراأئمةأهمله

مغبرفته(.وقويثتمكنلمنجوازهصكتلإيوالآطهرالمص@.أقال

"أر(@ي
لحدلوا"

"الروايات"أط(ثي

أخ(وثي
سقط

أح(ص

مسلم)دنرح
(1/28)للووى"

الصلاحاسمفدمه"
"(160).



الضحيعلأرل

"العراقى.قال
منحماعةصخحلقدالحديث،أنيغقلعليهاتديوهو

لاشالفعاصرير@مىتفحيحا،فيهاتقذمهملم@لحذلمأحاديثالمتأخرين

بنعليئالحس@أبوالصلاح:
محمد

ب@
كا@صاحثال@مظاد،لنالملكعد

"

"،والإيهامالوهم
عحر.اننحديث@يهصحح

شوسعلاهلوصأكادأله"

البرارأحرحةيثعلاللهرسولكانكدلذو@ول:عليهماويمسحرحليه،

أنبى.وحديث
د@مصعوالقلاة،يتظروركسيهاللهرسوليأضخابكاد"

حنولهم،
@

سأ(/24أح/قاكاحهاالضلاةإلىيقومثمينام،منممهم

اضبغ

لنمحمدالدي@ضياءالحافظ
ححعالمقدسى،الواحدعد

كتائا

"المختارة"سماه

قضحيحهاإلىئق@أحاديثوذكر@يهالصحة،ليهالتزم

وفايرعيىلضير،لنلخرحديثالمحدريالدينركيالحا@ظوصخح

فريرةأديعنشلمةوأيسعيل!عقالزفرفي(@أ@/34/عنويونسمالكعق

ماعفرانفي
تأخرومادنبهمنتقدم

الدمياطيئالديرشر@الحافط@صخحهذه،تليالتيالطبقةصخحلثم

جاببر:حديث
ماء"

ز@زم
"لهشربلما

ر"الرطالحر"
5 9 1 لإيهاموالوهما"والطر1(،8

"(5/2 22)

لى@لعلىألوأحرحه
3سده 1 1 والطر)94(،الأوسطلىال@مدرواس1(،7

")851(،"العاليةالمطا@"

لإيهامواالوهم
"(5/5 89)

@يالسانيأخرحه
2لكرى"ا" 5 2 31)

3الحاريفيوأصله 1ومسلم1،،7 7 5 9 قولهدودا1
الحادطلالتأحر"وما"

لي

"

الثخع
"(2/2 65)"

صالحمدرىوصححها@"شادهربادةهي
الترعب1

لر@وا
لم(2/6)"

6ماحهالنأحرحه 2 "وقال)1/374(،والحاكم"3،،1

سلمإدالإيسادصححح

الحاروديص
الدماطيقال"

سلمقدقلت"
الرالحالمتحر""مه

للدماطي"

(317-318)



لنواوياتقريصشرحكيالراولىريصل@

صخحثم
(1

هذه،لعدطحاقة
حديثال@مكىالدي@تقىاليح@صحح

الريارةعمر@يأس
(2)

دأ@ذلكيرلولمقال:
أهليةللعم@

(3)
دلك

أفىإلامحهم،
منممهم

@أنكرشيئا،بعصهمصححرلماالمتقدمونكادوكداأمنهم،دلكيقبللا
"ئصحيحهعله

م.الإسا@شيخوقال
3الضاائ@علىاعترصقد"

احتصرصكلح

ومنهمتعليل،سادولادليل،إقامةعرم@كلامهصدر@يد@عوكتهمكلامه،

وم@عضرهأفلبمحالمةاحتح@ن
لهلعده

@ي
والصياءالقطاد،كاسدلك،

والدفياطي،المواقكانجنلعدهم،وصالمنذري،والركيلمقدسي،ا
لألهلوارد،ولي@وحوهم،والمرفي،

(7)
بعملالضلاحائ@علىحخةلا

مه،أقوىهوبمامعارصهأودليله،بطالبعليهيحمخنماوعيره،

وممهم

لهسل@لا"قالم@
العضرخلوحوارعلىلاهولعلهأ،أر/52/"،دلكفي

قلهماإلىانصمإداوهداالمخخهد،من
من

ادعاه،فيمالهسل@لاأله

عليه.للرددليلاالتهصقال،ماحلا@علىبعدهمومنعصرهأفلوعمل

اقات.@عارتهديإرتمقال:

لماله،التعرصتركالأوليأنطاهرهسر"،لتالافإتا"قوله.منها.

لعدقولهيخسىدلاالتعذر،درجةإلىيمهمقلمد@والمشثة،النع@م@@يه

تعدر".فقد"ذلك.

@ي
لإيمماحواالتميد"

""
"صححت

كلامهالطر
مي

"آللئرذ@يعليهالهاديعداسوردهدا

المكيالصارم
"(76-94)

لعدها
وأح(أط(،ثي

"

ثي
سقط(4)"

وأح(.أط(،م@
اخل!@واالتقحيهد"

"(23-24)

اللهعدألوسحمى،الإماممحمدسهو
لداولالحا@طالقطاداستلميدالمواق،ل@

7لسةتو@يالمحفق، 2 (178/1)"المستطر@ةالرسالة"@1

"،ألكحهوأخ(أد(،
"لهلح"أ@(ودي



معدكرألهومنها:
الحثطالصط

(1)

أ(/41أ@/ة.ولشتلإتشار،وا

بعدمقابلألهومنها:
(2)

يجثأتهأ،أد/33/@أ@همالكتا@؟وخودالحمط

م@
حذث

ص
أثميماصوالمعرو@قئحه،ظنهرعنحدتضوئصؤ@كتاله،

أ(أكى/44/يحئطلالكرعدلا،الراويكاد@إداوحيثل!دلك،حلافالخديث

اللارممحد@علمة،@حذثكتابهما@يعلىواعتمدقنب،طضعقسمعهما
سسحيحالضورةقدهعلىدحديثهله،

قال
ودي

ماماالأسالدكؤدصانرطاستدلماالحملة

أدأرادإدالضجبح،ديالمشترطةأ3(الصئطدرحةيحلغلمم@وفيهإلا
حميع

صحملتهلأدصممموع!@هوكذلك،الإشناد
ا@ارحاليكود@ر@

ححت،

مسنئم،@كدلك،الإشحاد@صأنأرادنودلك؟عنإشاديخلوأدوقل

لدلذوص@@رلروالةيمردحرءفيإلاالخعدر،علىدليلأيهضلالك@

إلى@خصمخهماالإشماداعتارعنستحهرتهالعنيالمشهور،الكتا@أما

دييحتاحلامماوالت@،كالمساسد
إشاباعارإلىمؤنمهاإلىشحتهاصخة

المصحص@إنمعيي،
محموعة.ليهالثراثطووحدتحدئا،روىإذامحهم

ولولصحخه،الحكئميمتحلمعتة،على@يهالمطلعالمخقنالمحدتيظلعولم

أحدعليهايمصلم
المتقدميىم@

ثمقال
صورذهالمتقذمير،صالخصحمحقولصكلامهاقتصاهما

لصحيح،تيىما@،أح/42/ولو@صحيح،هومارديستلزمقدالمتأحري@

قادحإ،عنهغلىيهالمخأحراطلعمتقدئم،إمائملصختهخكمحديبمىفكم

ممنالمتقذمذلككادإنسيهماولابصحخه،الحكممنتصع
التمرقةيرىلا

حتادوابنحريخمةكائ@والحسى،الضحيحسي@

حمحعديالحللتعميميذعيكيفمنهوالعج@قال
الأساسد

(1)
ثي

وأ@(ورخ(،أد(،

(2)
"أر،.@ي

لعدم
دي(3)"

"لمئترطا"أ@(



ل@واوياتقري@شرحفى@ى4الرأرلصل@

للمنأحريتصلإلماالتصحيحوذلكالمتقذم،تصحيحيقملتمالمتأحرة،

مانغاالحللذلككانفإدالخلل؟!يهيذعيالديبالإشناد
بصخةالحكممن

التصحيحدلكلقمولالحكمصماخ@هوالإشاد،
"

يؤثرلاكانن@
(1)

@ي

دأكمثل
(2)

"

الإشماد1فيئؤنزلادكذلككلامه،إيىيزشدكماالكتا@لشهرة

مئلفيأالثطرمحصروفؤئمه،إلىالكتابدلكروايةلهتتصلالديالمعين

ائ@إليه(@أ@/44/ذ@مايقوىقدلكىفصاعدا،منهالحصم@دلكأسانيد

المتقدمي@.إلىسالسبةالمتأخرينلظرضغفوهوآخر"جه@الصلاح

"المستدرك"أنذلك،علىالصلاحلاب@الحاملإنوقيل.

للحاكم
مهلهيصفوحذأ،كبيركتا@

حفععلىحرصهمعوهوكثير،صحيح
أدالبغدكلفيسعدالروأية،واسعالاطلاع،أكثيرالحمط،غزيرالصحيح،

الصحة،(لثرائطحديثيوحد
(3)

لالكسهيقبلقدوهدايحرخه،لم

التعذر"علىدليلأيمهص
()

أعنه(يعترأن@،أط/14/ذلك،مل@يوالأخوطقلت
(6)

دصحيح

حفيتللحديثعثبما@،أر/52/لاحممال)7(؟التصحيحيظلقولاالإشحاد،

"قوله.دلكم@خث@ةيعبرمنرأيتوقدعليه،

صحيح

(8)

"اللهشاءإن

صحيخوالإشناد(@/33أد/واهيا،أوضعيفا،الحديثيكونماوكثيرا
فيعساكرائنروىفقدعليه،مرك@

"تاريخه"

فارسبىابنطريقمن
ثنا

أح(و@يالإساد""أطألعدها
"

الإسماد"@ي

سقط(3)دلئا"."وأط(وأ@(،أر(،@ي
أح(مى

لعدها
"مه"أر(مي

الصلاحاسعلىالحكت"
"

2-271/1)ححرلاص /1)"الو@يةالكتو"3(،7
1 61 72)

لمقط
(7)أرأم@

أح(ثي
"

الصح@ح
@يلحاكمكا(9)د"لإلساا"أوأحأط(،لعدها@ي

4/1)"لمدركا" 89).

"أر،لي

"مارسل@علي

أح(وثي
"

لارسطريق@ن



لدالي،برمكى
سالحسنثنا

ثاع@ار،سهائمتاالقزوينى،الواحدعد

جبريلعرقمنالأحمزالوزدخلق"مرفوعا:ألبىعنالرهري،عنمالأ،

عرقمنالأضفرالوردوخلقعرقي،منالأببضالوردوخلقالمعراج،ليلة

"اقلبرا

مروصعهموصوغحلإيثهدا"عساكرائ@قال
علىوركهله،عنملا

الضحيحالإلسادهذا
"

المتأخرة(الأعصارفيوالتضعيفالتحسينأننبية:

يخعرصيىلم
المصح@

وص
اشاحمصرمف@وغييره،حقاعةكان@لعده،

ديوالعراقيالضلاح،
"الألمية"

@قط،للخصححإلاالئكتوأضحابوالبلقيمي

فه.يقالأنليطهروقدالتحسين،عنوسكتوا

ئحؤرة،أد@يح@حلمعوم@أؤلى،دالتحسشالتصحيح،حورمنإفى

المزئخنوقد
(3)

حديث
"فريضةالعلمطلب"

(@)

تصريح@
الخفاط

"

13/1)"دمقناريح سالحىوآقه(31
الحامطفالالمروس،الواحدعد

الدهى@ي
1/5)الميراد"" 02)"

معرو@عسروهوكدظ،حراالوردحلشليروى
"

عا@،اسعهلقلهارقد"،دم@تار@ثياكماالأرمويال@أليعارةهده

ححر@ياسإيىعراهاوكدا
2/1)الميراد"لساد" 19)

ف
اليمىأدأحاشيةدي

ليالارحقالإلح،المريحس@وقد"
"كتاله

القيهع

@ي
الضحيحمسألة

طرسالحىللحدبتوحدإداالمخفدمودالحدبتأئمهثال""

"،ملمكلعلى@ريصةالعلمطد"حديثليوقعوقدلصحته،حكمشمهه،آحر

@يالوويلاحا@
طرقهلتعددلحه@حكمالمريتلجدهلمهوطلصععه،قاو،،"

اتقال
لييقعولملعر"،دصخهطريقا@حكصحمحىعلىلهوقمتإدينمرح

لجر،ولالدانهلالواهتصحبحهإلىأسمقلمحدتحة@حكمتألي
"

الهى

"الأنصاريعلىكتبه

كماأحمدالإمامقال
لي

العللصالمخ@"
بهعدلاثتلا"(128)للحلال"

العمملى@ىو@الا@.شىء"
ثىالرواله"(58/2)الصعطء""

مطالا@هدا

السالفةشيةالطوالظرا@بى،



ل!@هم/@ع
اتقري@شرحفيالراو@رلبل@

لنواوي

منيآخذهأنفطريقهكتاب،منبحديثالعملأرادوصن

صحيحة،بآصولثقةأوهو،قابلهامغتمدةنشخة

وحسىبتصسيفه،
تأملتثئمبتضعيمها،الحقاطصرخأحاديثكئيرورحماعة

أفال"قال:حيثالتصحيح،وسينسيهسوىدرأيةالضلاح،ائنكلام

الأمر(
(1)

ماعلىالاعتمادإلىوالحسي،أ،/45أ@/الصحيحمعردةفيإذن

كحمهم@يالحديثأئمةعيهنصق
آحرهإلى"

لتصعفيخزمأدوعيرهالمصنفعليهووا@قهسيأتيفيمامبعوقد

عيره،صحيحإسنادلهيكونأنلاحخمالإسناده،صغفعلىاعتمادأالحديث

أفلعلىوالتصعي@والثحسينالتصحيحلابسدالصلاحائ@أن@الحاصل
أنشكولاالأؤل،علىيوافقلمد@أهليهخهملصغفالأزماد،هده

الالطوكالأحاديثيخمى،لاحيثإلاقطغا،لالينعأؤلىلالوضيعالحكم

ماأوالقضاص،وصسهاالتيالزكيكة
الإخماع.أوللعقلمخالفةديه

@لاالشهرة،أوبالتواتر،للحديتالحكموأفا
الطرقوحدتإذايمتح

دلك،فيالمغتبرة
أ(أح/52/وعنوالغرألة،لالفرديةالحكمع@التوقفوينبغي

أكنر.العرة

صكتاب(من)بحديتالاحتحاحأوالعمل(أراد)ومن
الكت@

"ذلكلهساغاحئثالصلاح:(أئنتالالمغتمدة،
()

يأخذهأن)فطريقه

صحيحة(.بأصولثقةأوهوقابلهامغتمدة،نسخةمن

الأمر".@إد"ط(@ولي@الأمر"،"أ@(لي
الصلاحالنمقدمة"

الصلاحاسمقدمة"(3)(061)"
"(286).

الوحبرةرسالهثيالفمبةهذهحولريالمبحمرةالدكتوركهماالطر
الصلاحال@لإماماعدالحد:

حرماسدارطنقدبة،دراسة"
4 1 ا@7

مرالصلاحاسساحةولرأوأحاد
القمة.هده

الصلاحاسمقد@ة"
"(173)

"

ئصحيع
ألادفقد



أجزأه.فغتمدفحققبأضلقابلهافإن

الضلاح:اشقال
لدلك-لهليحصل"

الكتص،اشخخارمع

تقصدأنعنوبغدها
)2م

تلكعليهاتمقتما@سحيماالثقةوالتحريص-لالتديل

"ضوللأا

حماعةوفهم
م@

سدلكيصرخمافيهوت@الاش@راطالكلامهدا

دلكلاستححا@الضلاحائ@تصريحمعيقتصيه،ولا
خثالحسر،قسيمدي

"الترمدفي:فيقال

"أصوللحماعةأضلكتصححأد@ينبغي
()

@أشار

ب
"

يسغي
قالدفا)فإنعليه.ريادةالمصس@قالولدلكالاشتحبا@؟إلى"

كطالاعتراص،مؤرددلكيورذولمأ،/42أط/أجزأة(مغتمبمحققلأصل!

قنله،الثصحيحمسألةفيصنع
ودي

دماالقظعمسألة
مي

"

وصرخالضححخيى"،

ديأيفحا
"

مسلبمسرح
"

(6)

الاسخطهايىعلىمحمولالضلاحابنكلامبأن

وكدا@يأأ/34أد/لوخو@،ادودشحما@،لاوا
لروفيالمهلا"

"
(17

وروايته؟،:سماعهعلىبالحديثالعمليتوقفأهل@،ه/1/54خاتمة

ديالعراقئزاد
الضلاحاشقؤللأحلفا"ألميته"

لماعحيث"
له

الهمرة-لثتحالأموفي-عمرخيرسلنمحمدلكرألاالحادظأن":"دلك

@ىقالال@هيليئالقاسمأبىخالالأسبيلي
"برلامحه"

(9)
"

أ(أر/62/اتمق"

ا(
إشهار""ور@(.أر(،ثي

2)
"،المقدمةو"أط،،م@

الح@ةو@ي
يقصد""

الصلاحاسمقدمة"(3
"(173).

قال@الهثلأ-كالحراقي-(4
@ي

حوالايطالتقيد"
المصصاثرطهما"لم(3)"

مى

الوويالدي@محيالثحديهحالمهقدمعددةصوللحإلمقاللة

"(6)(181)"الممدمه5(ا

سلمشرح
(1/33)للووى"

7)"

(34)الروي!المهل

@ولىالعراء،شحالحا@طالإمامالأشسلىلكرألوعمر،حرسمحصدسهو(8
له

5 7 1/3)"لالوياتلواثيا"@5 21)

لاسم-المطرع(9
الممسمةالدواوسصشيوحهصرواهماا@هرلةا

العلم=صرو@@ي



اتقربشرحفيالراو؟ريبل@
لمواوي

حشى@ونكذا،تج@هاللهزسولقاليقولأفىلمسلميصبخلاأتهعلىالعلماء

كذب)منةلحديثالروايات؟وجوهأقلعلىولومرويا،القولذلكعده

علي..
"

(1)
"

اتحهى.

قرأئة@يحافقالله،جزء@يالرزكثئتعفحهوقدالعرأقيئ،يتعقئهولم
"لخطه.

هوثمالمحدثيى،بحضعنذلكحكيلما@عجيب،الإخماع@ل

فقالالحواز،عتىالفقهاءإحماعبزهاداششقلمعارص@
لي

"الأوسط"

إدابللسماعه،علىلالحديتالعحليتوقصلاأتهإلىكاقةالفقهاءذه@"

صح
الحسحةعده

(3)

يسحعلمن@بها،العمللهجاز
"

صالنقلحوارعلىالإخحاعالإشفرأيينيإشحاقأبوالأشخادوحكى

لكئبشاملوذلكمصئمهاإلىالتندأتصاليثرطولاالمغتمدة،الكت@
والمقهالحديت

الطبريإئكياوقال
(6)

@ي
"تعلحقه"

صحيح،كتابفيحديثاوحدم@

أدلهيحوزلا"الحدب.أضحا@م@قوموقاللهويحتخيرويهأفىلهجار

يرويه

(7
علطوهذا"،ي@مغهلملأثه"

(8)

حرمحمدسلكرألوال@عار@وألواع
@داره@رلكهسحصلإضلى"الأموىا

الحاحيدارطرعوهرهر،وحلإدريدير
(3)وص)4485(،رىا@@أص

م@والروهوهرلرهألىحدتم@
"

(17-16)حير"اس@هرسة

لعدها
دي

""المجطالحر"
السى".م@أوملأالصحبجىم@

لقله
@يالرركي

لكه"،لأوسطا"اسعر(3/375)"المحيطالحر"

هاعما@طولاسمعاه

@ممحهما""أ@(@ي

مح@دعلىسهو
لوثىالمثرالا@عىالثمسهالهراسإلكاالحسىأ@على،لى

5سة 0 4@"
19/3)اللاء"أعلامسير 53 51)

أح(ي
"

يرويما"
هاعمامحتصزادمعاه(376/3)"المحجطالحر"



-

أ@ا-

فيالحرم@إمامحكاةوكدا
"وقال:ال@حذليى،لعصرعقالرهاد""

مثم

مالاةلاعضبة
لاال@ماع،علىالمقتصري@يعميالأصولحقاثق@ىبهم

الحديث.أئمة

ب@الديرعزالثيحوقال
ألوإليهكتتهشؤالجوا@@يالسلامعد

محملإ
(2)

الضحيحةالثقهكصعلىالاعتمادوأ@ا"الحميد:عد
(3)

المونوقي

فيانعلماءاتفقفقدلها،
دوالاشظعليهاالاعتمابحوارعلىالعضر،هذا

(@)

تحصلكمابها،حصلتقدالحقةلأنإليها،
()

سالرواية
التاساعتمدولدلك"

الثتيمالحصولالغلوم،وسائروالط@واللعةالتخوفيالمثهورةالكفعلى

أقد(الثاسأداعتقدأ،أ@/64/وم@التدليس،ولغدلها،
(6)

الحطأعلىاتمقوا

لي
لخعظلدلك،علىالاعتمابحوارولولامحهم،بالحطأأؤلىفهودلك،

رحعوقدلها،المتعئقةالمصالحمنكثير

(7)

الأ@ءقؤلإلىالثارغ
ير

لم

قومغنالأالأضل@ىمأحودةوس--ر
(9)

لخاولك@كمار؟

كبهم?صوءلسس@

فياعئمدكماعليها،اعتمدفيهاالئدلي@بغد
أوححمالعر@أشعارعقىالئعة

كقار(
(10)

التهى.."التدلي@لبعد

وعييرها،المفه(@@ح/52/كئبمنسذلكأولىالحديثوكت"قال:

صالتخريحشرظإنقال.@صوتحريرها،الئسخبضئطلاعتنائهم
ك@ا@

1/4)الحوييالمعاليلألي"المقهأصوللمحيالرهاد"(1) عارتهوراحع(16

كدا(2)
السحلمجةو@يأد(،مى

وهوالحمبد"،عدألو@حمدس"
ألولإلهعلط،

الصدليالدلياألياسالحسسعمرادسلنالركا@أليالحميدسعدمحمد

الطر(@684)تو@يالصالكي.طسيلطراا
لدياحا"

رقم@رحور،لاس"المد@

هداأفدتوقد(342)
أط(حانجةم@

(3)
دي

"أط(

الصحيح
@ي(4)"

د"@ال!"أ@(

(5)
ثي

"أط(.
يحصل،

مقط(6)
وأح،أط(،ص

(7)
@ي

"أ@،

رحح
@ي(8)"

صورة"أ@(
"

(9)
أخألي

صفط(10)فولا"
أر(م@



لنواوياتقري@شرحفيالرأوفىيصت@،

ينقلأفىالمخزحوعايةالإخماع،خرق@قدإليه،دال@اتصالعلىيتوف@

عفتهعلىويتكلمرواه،صإلىوشسسهبصحته،مولوقأصلمنالحديت

."و@قههوعريه

هؤلاءأشتهارمثلبالعلم،مشهوراللإحماعألاقلوليى"قال.

@،/42أط/لأئمةا

"قال.

ديالتافعيئصلل
"الرسالة"

(1)

لالحريحدثأنيحوزأنهعلى

إجماعأيشغريلمحليتسمعهأنهيعلملمد@
ا"ذلك؟لغد

المدكورسالحديثالمنععلىوأشتدلاله"قال:
(3)

"وأعجبأعجب

إذ

@،/34أد/ليس
ذلك،اشترأ@الحديث@ي

سسبةالقؤلتحريمفيهلماو

@ييكفيبلروايته،علىيتوقفلاوهداقاله،أثهيتحمقإليه،الحديث
عنمهذلك

أوالضحيح،حرجمنكتبفيبوجوب
(3)

إمائم،صحتهعلىنصق
"ألاسعملذلكوعلى

انتهى

ديالثادعيكلامراجغ(1)
(378)"رساله"

هدا(2)
المصم@عحلهم@

لفلهفيصاالمدكورالحديتبفللم@إلهوالفل،الاخصار@ي

"حديتيمصدألههروال@وعاعهيعموواللهالعر،كلابمص

حذتص
عمي

كد@ألهيرىحديت
علبئالكادسي@أحدلهو

ا
@يمسلمحرحه

مقدمة"
صحيحه

"

لعدها(3)
"وأ@!أز،،لي

."كوله



الخش@التانيالتوغ

@

التانيلنوع

الحسن

رجائه،والثتتهرمخرجه،عرفماهوالخطابني.كال

الحشن(.التاني:)النوع

ماهو")الخقالتي:سليمادأبو)قال(عارات.فيهللناس
عير@

وحديثالمسقطع،المخرحلمعر@ةأخرح@)ا"(رجالهاواشتهزمخرجه،

بيالهقبلالمدفى

ليدحلأيصا،الضحيحعلىصادقالحذوهدا"العيد.دليىاسقال

@ي

2

3"حدالحسن

الصلاحالن1قالوكدا
(@)

و(
()

"الروفيالصهل"صاحث
(6)

سيأتيسأله":(7)لتئريزياوأحاب
(8)

ودحولمه،أخصقلضحيحاأر

@يالخاصق
للحذ"محلعهئحرحةبماوالتقجحدضرورئ،@،/26أر/العائمحذ

(9)

العراقي.قال
"

وهو
رشئلإابناع@رصوقد"قال"متحه

(11)
أ@/

"أ(

بحوه(1/11)"الس@معا@
(2)

أح(ثي
"

يه
"

احترلاا"(3
سحوه(191)"

(175)"لمقدمةا"(4)

سقطه(
الرويالمهل"(6)أ@(مى

"(36)

سعليهو(7
اللهعد

تو@يالريريالاحالحس@أ@الحس@،س
الدرر"@7لم6لة

1-143/3)"الكامة 46)

الا@يالهان@الطرالحيد.دفيقاسكلامليأي(8

"الكت"الظر(9

1/3)للرركي لتقل!او")33(،"لتدكرةواالنحصرةشرحوا5(،0

لإيصاحوا
للعراقيكلاهما(44)"

لإيصاحوالم@داو")33(،"لندكرةواالتضرةشرح0(إ1
"(44)

المحدت=الح@الننيالمهرىالله،عدألوزشند،عمرسمحمدسمو(11



اتقريصشرحفيالراوفىريصت@
لنواوي

عامةواستعملهالعلماء،أكترويقبلهلحديت،اأكترمداروعليه

الفقهاء.

الجيانيعليأبيالحا@طبحطرا-بأنهالخطايصنقلما@،/46
(1)

)وأستقر

قالأولهفيرأءدوفىالمهملةولالحاءوبالقاف،المهملةسالسي@

دلكقالالحطاي@إدمردود"ودلك
"حظميما@ي

"الشمعالم
النسخفيوهو

كبيرحالهواشقز"لقولهولي@عه،نقلكماالصحيحة
(3"

معمى"

"حماعة:النو@ال
محرحه،عر@صعي@الحدمذاعلىيرد

"بالقسفرجالهواشتهر

@يالخظابيقالثم
كلامهتتمة

(7)
ا(!الحديثأكترمدار)وصصليه"

الصحيحرتةتملعلاالأحاديتعال@لأن
)ويقبله"

(8)
نوالللماءا(أكتر

كان
لاأمكالتقادحةعئة،سكل@ردشذد،الحديثأهللعص

(9

ك@ا
حاتيمأبيانجنصروي

(10)
حديمت،عنأبيسألت"قالأئه

سهئحتخفقلت.حسن.إلسادهفقال.
لا"دقال.3

(11)

فهمهالكلاموهداالمقهاء(،)عامةلهعملأي:)واستعمده(؟

6سةولدوالإسادالروايةعلومليالمنحر 5 7سةوتو@ى@،7 2 1@"

الدباح
-(161/1)"المد@

"أ@(@ي

"،الحاي
و@يتصحيص،وهو

"

""الديالمح

الغمالي
"

هو.وهو

لىالاسسداسرشبداسكلاململ
"

لىالعراثىوعه0(،1/3)الدى"الحمح
والإيصاحالتقييد"

"(43)
ديالرركثيوقالمحخصزاسحوه

1/3)"الحكت" 04)
"لعده

لةالطلكى

"أوصحالصلاحاسوروايةقرية،هدامللي

كنر""أط،ثى
لإيصاحواالخقيجد"

وتصر@خصارب(44)"

أح(
"الحدبت"

(6)"

التصر@(36)"الرويالمهل

"

د(1/11)"الس@معالم

(8)حوه
أح(@ي

ودفله"

"الكت"الطر

(27/1)"المحيث@تحو")1/632(،ححرلاس

"أط(@ي
حاأليع@

3
"

"

حاتمأليلاسالعلل
3لة@" 6 لمعماه(51



الحسنالثانيالتوغ

عهأوفصلهدكره،فأحرالحذ"علىرأئذاالراقي
ا(

"الئئقسيئ.وقال

مىهولل
يهدحلاتدبالقححيحليخرحالحذ"خملة

أيصا"والضعي@دلقئله،ما

للحسن(.الترمذيتعريفأمناقشةتنبية:

الحظايئ.كلامبعدالصلاحاثنحكى
لالأدالحسحذالئرمدقيأد"

لحووحبماعحرمرويروىشاذا،يكودولا@،لالكل!يتهممنإسنادهفييكود

دلك
(3)

المتأحريرلعصوأد
(1)

الديهوقال
)د(

مخخملقريىصع@@يه

بهويغمل
"

هداكل"وقال.
مهم

(7)
العليليشميلا

(8

الئرمديكلامليرول@

الصحيحم@الحس@يقصلماوالخطابي
"

اتحهى

اللهعدأبوالحا@طقالوكدا
المؤاقيس

"

الخ@قالئرمدئلخصقلم

عيروهوإلاصحيحا،يكونفلاالصحيح،عنتميزهبصثبما
عرورواتهشاد،

"ثقاتللمتهمير،

ثىودلك
لىكماألمسه"

(36-32)شرحها""

لاصطلاحامحاس"
@عاه(17)"

(758/5)الصعير"ال@رمديعلل"

دلكودكرالحوري،اسهو
@ي

الموصوعات"كاسا
السل@أصواءط(1/14)"

لعدط
ثي

"أ@،
هو"

الصلاحال@مقدمة"
"،471(1 شصر@(75

"وأ@،أر،،في

مهم
"(8)

ثي
"العيل"أط(أ@(،

الصلاحاسمقدمةا
س@صر@(175)"

"الطر

الديالفح
1/3)للرركى"التو"0(،1/3)الاسشدلاس" 0،9

3 دكرةل@واالتصرةشرحو"0(،1
"،)33("

لإيصاحوالخجيداو"
كلا@سط(61)"

سحوه(476/1)ححرلاس"ال@و"للمرا@ى،
كأالعرالىوثدصهدا

الحمححد"ا

دلكأد
لي

القاد"لحية"كتاله



النواويتقريصشرحفيالراو؟رلصل@

الاسسيداب@قال
(11

"

صيروىأدالحسن@ياشترطأثهعليهسقي

ذلكأ،أح/62/يشترظولمآحر،وحه
الصحيحدي

"
(2)

العرا@ي.قال
أعلى("

(3)
أله

وجهإلاصتروىلاأحاديثح@

واحد
،)@(

سأليسيوس@عنإسراثيل،كحديت
عائثة:ع@أبيه،عندة،

قال.الخلاء،منإدا-جأ،أط/34/مكاللهرسولكادأ(أ@/74/

"
"غعراسك

ديه:أ(أد/53/قال@إنه
"

منإلارفهلا@عري@،حسىحديث
هدا

أهداأفيلعر@ولاالوحه،
(6)

عائشةحديثإلاالبا@

إلىيحتاحالذيبأدالحديث،هداعنالناسسيداشوأحا@قال.
تثبتلمومنالم@تور،درحةفيراويهكادماوخ!عيرم@محيثه

(7)
عدالته

دعر@الترمذقيأنالا@وأكترقال.

وع
أنواعهلكللامه

(8)
"

(9)

الإشلام:شحوقال
بشيئينالقمحيحعنالحس@الترمذئمئرقد"

أراوي،درحةعنقاصراراوسهيكودأدأحدهما.
(10)

ولالصحيح،

داق؟الحس@وراوي
غيريكودأروهو

المستوز@يهفيدخللالكدب،محهبم

اوليداسالقاسم،ألومحمد،محمدسمحمدسهو
الجمري،الدير@حس،

6سةولدالعلامةالحالط 4 5،@

7لسةوتو@ي 0 5@

"

"الديالمح

(1/32)الماسشدلاس

سقط
أح(لى(4)أح(م@

أحد(."

1الرمدىالحدتأحرحو@د 3داودوألو7،1 3ماحهواس1(،0 0 /1)وأحمد1(،0
يروالسائي8(،4

"

7"والليلةالومعمل 2اليواس1(،9 حريمةواس1(،4
أ"91،

عاثةأبيماصصلردةأليسبوس@صإسرائيلطريقصوعيرهم
به،

السطوحه
@يوي

"

الثغ
"(1/1 88).

سمط
(7)وأح(وأ@(،أر(،م@

ش@"أط(.لى

"

هاعمامطولاسحوه(1/81)"الثديالمح

ا

لإبصاحوالخفييداو")43(،قيللرا"والتدكرةلخصرةالنرح
"(61)

سقط
أأطس



الخشنالتاتيالتوغ

وراوي،لاقة،يكودوأفىلذلاالضحيح1وراويدلك،ولحووالمجهول
(1)

متهبمع@ركولهيكعيولالضنط،موصوفا،يكودوأدبذلالداتهالحسى
)ل@تات(.-قؤلهعرالرمدييغدلولمقال:

وهي
واحدة-كلمة

رواتهقصورلإرادةإلاقاله؟ماإلى
(2)

كماالثقةوص@غن
هي

عادة

الحلعاء

وحهغيرم@محيئهالثاني:
"

(3)

ديدكرهديماالترمديعبارةأنعلى
"

العلل
"

أألمحيالي
(4)

"حامعه"آحر

فيذكرلاوما"
"إشتادهخنرأردنا،@إتما"،حسنحديث"الكتابهدا

كلامه.آخرإلى

ليعيهاضطلحإلماهداإنقائل:قالفلو"النالس.سيدائنقال
كاله

"ذلكلهلكارعا@ا،اضطلاخايقنهولم
(6)

كثر.أب@وقول
وأيرقالة؟بها@أفيفيالترمدفيعنرويالذيهذا"

"عنه؟إشنادة
اخرفيلوحودهأ(/27أر/مردود

"حامجه"
إليه.أشرلاكما@(8)

قولةمإنالحطابي،لقولمرادطالترمديقول"المتأخري@:بعضوقال

الحظاكأوقولأ9("،محرحةعرت@ا"كقوله:"،وحهعيرصنحؤةؤبروى"

"،رجالهاشتفر"
الترمدي.كقولالكدب،وضمةمنالسلامةبهيعحي

ولا"

ولاشادا،يكودولا"الئرمدئورادبالكدبيتفمصإسنادهفييكون

سفط
أخ(م@

لي
وثيرواية!"أ@(.

"راويه"أط(

1/2)"الو@يةالنكت" 24-2 شصر@.(25

سفط
أح(س

(5)

ديالحراقيعهلقله
(45)والإيصاح،التقل!"

الراتدار.@(32)"الحدلتعلرماحمصار"

حلإيطوالتميدا"الطر:
"(45)

أح(ثي
فال"



لمواوياتقريبشرحلمحيفى4الرارل@ل@

المخرحعز@اديافي@،أ@/74/الشاذلأنإليه،حاجة
المصئ@فكأن"

لدلكأسقطه

العراقي.قاللك@
"

ماالحظاب.قوللمسير
تقذملمامحرحه،عر@

أحسنالمدل@وخبرالمحقطععنالاحترارص
مهالئاقطلأن"

محرج@يهيغرفلاالإلساد@ض
"الحدلث

صيدرىلاإد
بحلا@سقط،

"رجالهكلأئررالديالتاذ

"أينم@الحديثمحرحدعر@

الرجالاششهار"البنقيمى.وقال
(5)

قولمنأحص
(6).

فييكودولا"

متخئمالإلساد
(7)

المس@ور"لثموله"؟
(8)

الضلاحالنحكاةوما"
(9)

الحؤرفي،أبنبهأرأدالصأحرينبعصعن

ذلكذكرفإنه
دي

(10)
"

"هيةالمتماالعلل

ودي
"الموضوعات"

(11)
"

(12)

الطمضوطا@ذكرهماولن@"العيددقيقانرقال
يتمير

القدرله

الميهاحالدا"
للألا"

سي
(1/1 لإيصاحواالخقييدو"8(،0

يصرحاولملحوه،(44)"

دلكلمانل

كدا
لي

"

"،التصرةلثرح
وثي

لإيصاحواالمييد"
""

"المرللص

"تدليسهيتيىأدقلالمدل@"الموصسحىثيالعراقيعد

لإيصاحواالحمحمد"
مىوأولهوسصر@لاححصار(4لما"

ا

اوالدكرةالمصرهشرح

"المصصلصيعحلافاالمصلاءلعصروعراه(33)

كلامألهأ@اداحخصرهلما@إله
كدلكولي@لمسه،العراقي

أخ(@ي
"لرحلا"

"،قوله"أ@(@ي
وثي

"
امحاس@

لاصطلاح
""

ديالر@قولم@
"

"أ@(@ي

@م
"(8)"

الاصطلاحمحاس@
شصر@(176)"

الصلاحاسمقد@ة"
(241)سقماوالطر)571(،"

"كاليه"أ@ألعدها@ي

@يوالديالسلص،أصواءط(1/14)"الموصوعات"
/1)له"المححاهةالعلل"

صحيحإلىتقمالأحاديثكاتلما"(17
له،لأسلاوح@@يه،لكلا

"النرلرلفويمرلرللكدبهمفطوعوموموع

حوها@يلعارةا
لإيصاحوالتقيجدا"

"

(45)للعراقي



الحسقالمالىالنوغ

قشمان:هوالشيخ:قال

اهليته،تتحفقلممستورمنإشنادهيخلولاماأحدهما:

متهظهزولاالخطآ،كتيرمغقلدولئس

"غيرهمنالمختمل
(1)

له،للعمللصلاحيهعردهلأنهدؤر"ديهوأيضا"ج@اعة.لنالبدرقال

يتوقصودلك
(2)

حتئا"كوي!معرقيعلى
(3)

"قوله.قل@قلت:

بهويعمل
"

تمام@
أتهلإقادهعليه،راثدللالحذ،

@صلهألهذلذعلىويدككالضحيح،لهالعمليحب
مر

قالح@ثالحذ"

الاءويصلخالحق،الحديثدهومحتمل،@،أد/53/قري@صعصفهما"

"دهوالعملعليه،

الظجحيئوقال
معر@ةأدعلىميالحؤرفيائن@،أط/34/دكرةما"

ومظالحسن(@أح/62/لأنوالصسي@،الصحيحصردةعلىموقوفةالحسن

الصحح،إلىمحرحه@ريث@أي"،@ردث"لقوله.سهما،
"

محممل
ط"

لكور

مستوريى"رحاله

تثذمماولولهال@لاثةالخدودحكايهلعدالصلاحأبنالشيخ()قال
(1

ديالطرأمعحتقد"
ملاحطاكلامهم،أظرابحامعاصوالبحث،دلك

@شحفحاستعمالهم،مواقع
(6)

قسنمار)هوالح@رالحديتأدواتصحلي

فعقلاوليسناهليتة،تتحقئلممستويى،منه4إسنايحلولاماأحدهماة

منةأولا@هرالحلإيثلى@لالكل!مخهئمهوولايرويه،@يماالحطأ(كثير

لاقتراحا"(1)
لي(2)شصر@(195)"

أد،

الرويالمهل"(3)
"(36)

"الحلاصة")،(

الراهدية(محطوطةأه/الللطي

2-239)الطر(5) 41)

(6)
ثي

"أهأ

ل@صح
"



لمواوياتقري@شرحفي@4الرالبت@،

مننخوهأومتله،بروايةمعروفاالحديثمتنويكونمفشق،سب@

وجه

يبلغولملأمانة،وابالضدقمشهوراراويهيكونأنلتاني:
حالعنمرتفعوهووالإئقان،الحفظفيلقصورهلضحيح.ادرجة

منكرا.تفردهيعذمن

أ،لم/أ@/8الحديت(متنويكود)مفشق،أخرسبف(
مع

)معروفادلك

سمتالعةاغتصدأكثرأوآخر(وجهمننخوءأومتبهلرواية
تالعمن

لهلماأومثلهعلىراويه
ص

@يخرحنخوه؟آخرحديثورودوهوشاهد،
م@كراأوشادايكورأرعقلدلك

يتنرل.القسمهذاعلىالترمذيوكلامقال

لكنولوالأفانةبالضدقمشهوراراويهيكودآن)التاني:القسم

والإتقان،الحفمد)فيرواتهعنلقصورء(الضحيح،درجةيبلغالم

معوهو(
ماأي.تمزده(؟يعذمنحالعن)مزتفعدلك

منبهينمرد

ا(.)منكريثهحد

هداكليروستبرقال.
مع

أوشاذايكودأنصالحديتسلامة

سلامتهمسكزا
معللايكودأنمن

الخطاين.كلاميتنرلالق@مهدأوعلىقال.
تمزقلماجامعدكرناهالدي@هدأقال:

(3)

فيمهللعا@م@كلامي
دلك.

أحددكرالترمديوكأنقال.
النوعالحظابىودكراسسن،نؤعي

لاأنهرأىعمامغرضايشكلأنهرأىماعلىممهماكلمقتصراالآحر،

وذهلالجصعنغفلأنهأويشكل،
"أ

الصلاح.ائنكلامانتهى

الصلاحاسعد(1)
الصلاحاسعد(2)ومكزا""

ومكزا""
(3)

"أط(جما
تمرد"

الصلاحال@مقدمة"(4)
"(175-1 76)



الخشنالثالىلتوع

أ("أوماثاتمؤاحداتوعليه"العيددقيقابنقال

"حماعهائق@،ر/72/وقالأ
الضعث،القنم@يىمرالأؤلكلىيرد

وحهصخؤةأومحلةوزوقيمستوز،رحالهديالديوالمرسلوالمنقطع،

المرسلالثاليوعلىآحر.
(2)

@في5كدلكدإلهدكر،لماراويهاشتهرالدي

الاضطلاح.فيلحسي

و@يالعلل،عنحاليحلإيبكلالحس@قيل:ولوقال.
المتصللسده

1لهمستوز، ، 1
(3)

لطأحمعلكانالإتقاردرحةعنقاصرمشهوزأوساهذ،

وأخصرحذدوه
(4)

"

الطيحيوقال
أوالخقه،درحةصقر@مسدصالحسىقيل.لو"

لقة،مرسل
وروي

أحمغلكادوجملة.شدودم@وسينموحإ،عرم@كلاهما

التعقجد"عقوأبعذوأضطهاالحذود

@يالإشلامشيحوحد
"الئخة"

"لداييماالضحيح
تائمعدذلقلةا@

ح@ثا@إن@النتمشاد(@أ@/84/ولامعللعيرالسند،متصلالضنط

يرالضحيحوسي@يهدسرك"لذاتهالحسىأأأد/63/دهوالصحط،

لالاعتصادلعيرهالخس@ذكرغالضط،تمامإلاالثروط،
(8)

ضخصل،حرالحسى"التئمحيأأأط/4،/الذيندميالإمامشيخحاوقال

ولالادوليرمحكرا،تمربيعدم@حالعنوارتمعالعدل،راويهض@طقل

معلل
"

لاقراحا"
سحوه.(196)"

@ي(2)
لروي،المهلا"

لمضلا1
@

سقط
رد(س

@ي
الرويالم@ل"

مهوأحصرحاولوهوقرنجا@ماحذدوهلماأح@علكاد""

"عللهوالتمتلمدهاتصل

الرويالممهل"
(@ه/الللطيالحلاصة،"(6).(36)ا

"(8)(42)نرحها@عالمكر"دحمه"

نرح
(42)الثكر"كحه

الأرهربةمحطوطةأ(/9الالتمئيالديرلتفى"الخةلطمشرحالرتةالعالي1



اتقري@شرحفيالرأوفىرلصل@
لنواوي

فيدونهكانوانبه،الاختجاجفيكالضحيحالحسنثغ

الضحيح.نؤعفيطائفةأذرجتهولهذاالقؤة!

اللميحي:قال
"

ألاظر،عندوالضعيفالضحيحيرتوسطلماالحسن

فيقيلكماعنهعارتهتقضرقدالحافظ،نمسيخقدحشيئاكان
صع@@لدلكالاستحساد"

(1)

تعريمه
"

(2)
كثيرابندلكإلىو@حبقه@

الحسحن(:أمراتبتنبية:

الدهببقالكالصحيح،مرأت@علىأيضاالحسن
لنلفزمراته:لأعلى"

ألهعنحكييم
عن

حده،
إسحاقوابرحذه،عنأليهشععنوعمروس

أمن(وهوصحيحإثهقيل.ممادلكأ(أح/72/وأمتالالتيميص
()

أذنى

كحديثوتصعيمهلحسيمهفياحتل@مادلكلعدثثمالضحيح،مرات

الله،عبدسالحارت
ولحوهمأزطاة،ئنوحجاحضفرة،لنوعاصم

"

القؤةفيدونهكادوانله،الاحتجاحفيكالضحيحالحسن)ث@ا
د

ا@حيح(نؤعفيطائمةآدرجتةولهدا
"

خزيمة،وائنجادواشكالحاكم

لهلحديتالاخجاحفيلدعولاأولا،المحشالضجحدونسألهقولهممع

جهومنوردإذاالمرسلفيكماحخة،لمحك@لممنهماكلالمردلوطرياقاد،

كماشرطهأحر@رسلوأفقهاومدا،آخر
سيحيء

الضلاحأبنقاله
في(وقال

ا

الاقترأح
يحتحالحسى")أنمنقيلما"."

إشكاذ؟ديه("ده

وأح،أد(،@ي
"

"صع@
(2)"

امحاس@
لاصطلاح

"(176)
التراثدارط(32)الحديث،علوماحتصار"

"سهالموقطة،ليصرح

المياهمإسمحمدس
"

سقط
(6)أح(م@

وأح(.وأط(،أر(،لي
."وصعفه"

"لموقطةا"

رحخصاواشصر@(33)23،للدهي

(305-303)الطر

الصلاحال@مقدمة"
الالعيى.كارمراسيللمحيوا@لامواخصارلخصر@(177)"



الحسنالثاليالتوغ

قولهم؟دونا"صحيخهأوالإشنادحسنحديذوقؤئهم.ا

دونالإشناديحشنأويصخقدلآنه"،حسنأوصحيخحديث"

فالطاهرمغتمذحافضذذلكعلىاقتصرفإنعتة.أولشدوذالمتن

وغيرء.الترمديقولوأفاوحشنه.المتنصخة

المسمىهداكادمإدوحدت.إداالروايةقئوذمعهايح@أوصافالتملأن

@هوالقئوذمعهايحثاتتيالذرجاتأقلعلى@يه،وجدتمقابالحس@

سمير@له،الاحتحاحيجرلمتوحذ،لمدوصحيخ،
أدإلااللكلنمح@ا،

ودرحات،مراتلماالضماتهد؟إديقال:لأداضطلاحي،أميرإلىهذايرذ

يسمىوأذلاهاصحيخا،يسمىأ،أ@/94/وأولسطهافأغلاها
وحيئل!حسئا،

"الحقيتةليصحيحاالكلويكودالاضطلاح،إلىذلكفيالأفريرجغ
(1)

حس@)حدبهداالحقا@أي:أوقوثه@ا(،
صحيخة.اوالايساد،

حس@أوصحيخحديتقولهم،دود
قدلالها"

الاسساذايحشقاويصت@

@ىانحاكمديكي@تملماوكثيراعلة(،أويسدودالقتي،)دوررجالهلثقة

"ركهمئتد"
(2)

تادخا،ولاعتةلهيدكرولممغتضذ(،حافض@دبكغنىاقتصر)فإن

عدملأروخشئة(؟المت@صحة)فالفاهر
الآصلىمووالقادحالعتة

لطاوا

الإشلام:شيح
@سهمالإمامأنفيهأشذلاوالدي"

عنيعدللا

"قوله:

لولهإلىصحيح
(13

"

ما"لأمرإلاالإشاد"،صحيح
(")

أ،أر/82/سو@قو@المدييئسكعليئوغيره(الترمدىقول)وأما

احقرلاا"(1)
"(192-1 93)

قولهأما(2)
"

فولهوأماحذا،@كيرالإلساد"صحجح
"

حسر
درمثوطالاساد"

فدحدا

موصعيىأوإلا@وصعكلهالكتا@تطمر@يلا

(3)
1/2)الوية،الكت"(4)"تول"أأحلي 91)



اتقري@شرحفيالراوليرلبن@
لمواوي

يقتضيأحدهمابإشنادئن:رويفمعناهصحيحا،-حسنحديت"
لحشن.اوالاخرلصخة،ا

شجة
أ(

استشكلمماوهوصحيح(،حسن)حديثهذا
قاصزالحس@لأفى"

واحدحديتديو@يةالقضورإثباتيحتمعفكيصالصحيح،عن
3

)فمعناه(

يقتضيأحدهمابإشتادين،)زويأله
(2)

@صخلحشن(،الاخروالصخة،ا
"دلك@يهيقالأد

صحيخإلساب،@،أط/44/ارع@ط(@أد/63/حسرأي
احر.ساعتار

دلك،فيهاقيلائتيالأحاديتدلكعلىيرذ"العيد.دقيقاش@ال
مع

واحد"محرحإلالهالي@أله
(3)

لنالعلاءطريقم@الترمدئأحرحهكحديت

نصفبقيإذا"ةهرنيأيعنأسيه،عنالرحص،عند
(4)

فلاشعبان،

@يه:وقالتصوموا".
صحيح،حس@"

هداعلىالوحههداإلاصلعر@هلا

"الئمط
(5)

تمرد@ريدادلكيقوذإئماالترمدقي،لأنالمتأخرير@صوأجا@
(6)

الت@ردلاالآخر،صالرواةأحد
(7)

المظلق

قال
ويوصح

@يدكرهمادلك
"

"المش
(8)

أع@الحداء،حالل!حديثم@

"ةحهير@فرنرةأيعنسيرير(ابئ
."بحديدة...أخيهإلىأشارمن

الأطادكر
@يسي

اال@"
المياح

"(1/1 @يوالحراقي6(،1
لإيصاحواالخق@يد"

"(52)"

قولهطمىأكرالدحالمأليشجحالطوسيعليوألامسدهشجةل@يعقو@أد
"

صحجح
"

أح،لي
"

مقخصي
"

احلاقزا"(3)
سحوه(198)"

"الر@ديعد
مر"لص@

"

73"الترمديحامع المتالهدالقلوالمص@(81
مى

"

(47)"التصرةشرح

أحألي
"

أح،كأ(71المراد"
الممرد""

أحهإلىالمسلمرهإظما@طالص،كحا@@ىالرمدي
لاللاح

2 1 6 21)--

سقط
أخ@،م@



الحسنالثالىالتوغ

أخديث(ليه:قالالحديث،
الأ(

@رعريصصححيححس@
@اشضر@ةالؤخ!ة@دا

لا@ظلقاخاللإ،@،أ@/94/حديثم@

لا@يهايةلولالتيالمواصعيفى@يلاالجوابوهدا"العراقى:قال

مرإلالعر@ه
الاتنكالحديثالوخه،هدا

"
(3)

الفعويلالحسرالخرادأدوهوثابى"لحوا@الصلاحاشأحا@وقد
@يرو@حيثاثر،عئدلاث@وقعكماالاضطلاحيدود

"العئم"كتا@

)دا

معادحديت
وطلبةحئنيةدتهتعلمهفإنالعلم،تعلموا"مر@وغاحلل@

إشحادلهلن@ولك@حذا،حسقحديتهدا"وقال.ظوله،ال@حديت"عبادة...

ب،الخنقا@فومىروايةم@لأتهاللنط،حنن(@أح/72/بالخ@كأراد"قوئ

وهو
عندعنالوضع،إلىلس@كذا@

الرحييم
(6)

مروكو@والعخى،

محمدعقئحذ@لشغةقلت"قال.حالل!لنأميةعنورويا
اللهشكليهل!لر

وتدعالعررميئ،
الملكعد

الحدبتحس@كادوقدسليمار،أيس
شظ3

لررتخ@هام@
"

(7)

مخكرةأ@هايعي

@

الخعيوقال
أداحتمعواإذايكرهودكالوا"

ماأخسالربئيحرح

سقط
أط،م@

حعرا
لمياحالداا"

للألا"
سي

(1/1 لإيصاحوالميداو"4(،2
اللعر"

(1/5،960)قي

والإيصاحالخقيجد"
الصلاحاسمقدمة"(4)(59)"

"(183)

"

(55-54/1)"و@صلهالعلمليادحامع

كي
الرحفى""أ@،

ميحاتمأياس
والخعديلالحرحمقدمة"

ميعديواس)641(،"
ملال@"

"(6/

5 @ياليهقيطريقهوص5(،2
6/1)الكرى"ال@" ليوالحط@6(،0

الط"
مع

"

(2/1 01)1 1 2 9 6 1

ليالماركاس
1الرهد"" 3 2ثيةأليواس1(،9 6 6 تد@صد(48/8)(831

يرمهرمريوالرا
صلالماالمحدث"

"1 7 6 6 يروأص-5(،)1،1
="الحلجة"



رت@
اتقر@قمرحكي@الرأ،ص

لنواوي

السمعايئقال
"

"العري@بالأحس@عى

"العيد.دقيتيانجنقال

الحديثعلىيظلقأدالحوابهذاعلىويلرم

حس@كادإداالمؤضوع
أحذيقولهلاودلكحسن،أتهالتفط

المحذثين،من

اضطلاحهمعلىجرؤأإدا
"

الإشلام.شيخقال
"

بصمةيوصفحديثكلأنأيصاعليهويلزم

@إدتالعه،فالح@ى
(3)

الذيرأياولماطيغةلاالألفاطحسةالأحاديثكل

وقع
صحيحأوتارةفقط،حس@يقولفتارةالثرق،كحيرهذاله

وتارة@قط،

صحيح،(حسن
()

لاأتهعرفاكرب،حس@وتارةعري@،صحيحوتارة

معالاضطلاح،معجارمحالة
قالأنه

"آخردي

الجامع
فيقلناوما"."

عدلا"إشادهحئرر4أردلا@إلماحس@،حديثكتابا:
(16

لأتهصزحفقد

اللفإ"ح@يريدأنفانتمىالإسناد"ح@نأراد

لاالحس@أن"أ،/50أ@/وهوثالب؟لحوابالعيددقيقان@وأجالص

الحسنالمردح@تإلاالصحة،عنالقصورفيهيتر@
إلىارتفعإداأما"

الدرجةوجودلأدللصحة؟تبعامحالةلاحاصلفالحسىالصحة،درجة

وهيالعلي@-
كالضدق،الدنياوحوديا@يلاأ(أد/73/والإتقار-الحمط

يقالأدفيصخ
(8)

"صحيخ"الدنيا،الصفةلاعتار"،حسن"أ(لم/أط/5

حسنصحيحكلأدهداعلىويلزمالعليا،لاعتار
"

(9)

إلىسبقهوقد

(4/2 @يوالحطي@9(،2
"

الحامع
"1 1 2 9 5 1(2/1 0

،01 ديلسمعاليوا1(،0
أد@"

1الإملاى" 6 41)،1/703(3 08)
له.إلراهمع@عوداسطربقمى

1/3)لاء،@ل!ا@أ@" "والطر8(،0

الحامع
2/1)العداديللحطب" 01).

ا"
لاقزاح

"(199)(3)
لأد""أط(دي

"أط(لعدها@ي

المعالي
سقط(5)"

أح(ملى
"

"الترمديعلل

5/7)حامعه،"آحرثي 58)

1/2)"الوفيةالمكت" وراحع5(،9
"

(45)44،الطر!لرهة

"يكود@ولهأد"أأط@ي

"

الاقتراح
2)991،العيددقيقلالر" 00)



الخسنالثالي-التوغ

أدخو(
(1)

المؤاقاننذلك

الإشلام.شيخقال
دقط،صدوقالراوقي.ديقولهمدلكوشبه"

مهم،والثاليالضحيح،رخالدرحةعنقاصرالأؤلفإنصالط،وصدوق

سرالحمع@كدلكيشيهل،ولايصرلالينهماالجمع@،أر/82/أن@كما

"والح@نالضخة

رابعجواثكثيرولالن
"

هو
ليرالجمعأن"

درحةوالخ@رالصخة

يقولدماقالوالحسى-الصحيحدي@متوسطة
(")

يه.
صحيحخ@"

أعلى"،

زتة
()

الضحيحودونالحسىم@
"

العراقيقال
وهو@يذ"عله،دليللاتحكئمأ7(وهذا"

(8"

ولثيني
"حامى،حوا@لإشلاما

التوشطوهو
(9)

د

كلامي@
(@11

ان@

@ساداد@صاعذا،له!لماالصلاحان@حوات@يحصالعيد،دقيقوابنالقملاح

لالفرد"العيددقيقائ@وحواب

الدبوهوعليه،-عارولاأرتفه،الديوهوسادكمى،وحوا@"قال:

فيعليهمثى
مالوصفإشتادة،تعذدإدالحديتأنوشزحها-:"الثخحة"

اليد.الأ@أوالإشحادنن،باعتارإليهراحع

ما@وقدلك،فيهقيل@ماهدا،وعلىقال:
(@1"

صحيحيهقيل
نخط،

راويه،الخقاد@ىلا@ححساختلا@وتقوي،الطرقكثرةلأدفرذا،كانإذا

سقطا(
م@

راحع(2
لأ

االكت"(3

ط(فيأه(

7)
أخ(.لي

9)
أخ(لي

اال@"(11

12)
دي

أد(،

أط(

والإلصاحالخبيد
(48)"وال@دكر،التصرةشرحوا)16(،"

1/2)"لوثية تحصر@(97
(4)

لقول"وأ@(أرأ،@ي
"

علوماخصار"(6)."مرنة"
(37)"الحدت

"

الحكم
لإيصاحواالتثد"18)"

"(62)

(10)"القولط"
ثي

ول"أ@،
ي

"

1/2)لوثية، 7-47لم/1)ححرلاس"الكت"واطر.9(،9 لم(8

أح(و
ثما"



رل@
اتقربشرحالرأولى@يص

لنواوي

وصحاح،حسانلىالمصابيح،اا"أحاديتلبغوفياتقسي@اماوا

"،لسننا"فيماوبالحسانالمالضحيحتن،"فيمابالصحاحمريدا

لمئكر.والضنعيفوالحسن،والضحيحالسنناا"فيلأنبصواب؟فليس

@يرى

(1)

ولالقة،)2(؟يقولولعصهم@مدوق،ه@يقوللعصهمم@همالمحتهد

الاسكلامإلىيشيرأديريدولكهلرححأومحهما،واحدقولعندهي@رخح

عدلا(/50أ@/حس@قالوكألهدلك،فيقول@ه

قوم
قؤم(عدأصحيح@

(4)

منه(@حذفأسهما@يهوعايهقال
()

يقول.أدحفهلأنالرذد"حر@

"
صحيحأوحسن،

فيه.قيلمادوندلكفيهقيلماهذاوعلىقال"،

صحيح
الترذد"م@أقوىالحزملأن"

(6)

التهى.0

كثير.وائنالصلاحائ@حوا@أأأح/82/منمركثالحوا@وهدا

وصحاح،حشانالىلمصابيحاا"أحاديتالبعوقيتقسيم)وأفا

فليسالشتن،،"فيماولالجسا@"،الضحيحئن1فىمابالضخاحمريدا

الشنناافي/1لأربصواب،
والمئكر(لضمعيفوالحشق،والصحيح

عليهاأطلقوم@ديانهسيأديكما
(8)

السلفيكقولالصحح
(10)

@ي
"والمغربالمشرقعلماءصختهاعلىاتمق"الحمسة.الكت@

ي
"رى"@"وأ@("أد(

وأح(أط(،و@ي
"

ل@حتوايروى"،
"لويةالمكتاو"أ@(م@

وأح(أط(،
"

يه
"(3)

"أرأ@ي

ترحح
"

مقط
سقط(5)أح(م@

أط(م@

1/2)"الوميةالكت" 99-3 عصهودداحخصار،(01
@ي

"
4(،4-43)الحطر"درهة

وراحع
الصلاحالىعلىالكت"

"

4)1/774،ححرلاس 78)

(255)اطر

وأح(أ،أطلي
(9)"عيه"

@ي
"أد(

الصحاح
"

الحا@طالعلامةالدض،عصادال@لمي،طاهرألوأحمد،@حمدسأحمدسهو

5لسةتو@ي 7 6@"
1-1298/4)"الحثاطتدكرة 3 04)

"

3الإلاتارلح
م

"

4).؟/للدهي سكئواصماعلىمهمحمولوهدا"لوظ2(،6
ثيالعراقيعراهوقد"توهيهه

مقدمةإلى(62)التق@يهد""
الحطالي



الحشنالتاليالتوع
ث(-!-

الترمديعلىاثحاكموكإطلاق
الم

ع!الحطيبطافىقو"،الضحيخالحامغ

تساهلكقدالضجيحاسمالثساثيئوعلى

التنريرقي.ال@احقال
أتعختأرالولا"

الضافىحاشيعيالشيحش-م@

معالعوى،علىاعتراضهماديوالووي-
حهلا@أسهالممررأن

ضطلاخلاا
"

@يالكا@يحيالعلآمةشيحماآحرهمالعحم،علماءعليهمشىوكدا

"5مختصر"
(4)

العراقي.قال
يخئ@لأئهالغويعنوأحي@"

(@)
الضحححدثكلعق@

والغربوالحسن

صأوردةالح@ر@مماصالقمحيحيينلائهطكدلك،ولي@قال:

لاثاددالإبوو(أد/73/عالماوالصعي@العربويي@يسكتللال@نن،

الحسى"م@ليهابماالس@ما@يصحيحمزجهلي
(7)

@،أ@/54/

الإشلامشيخوقال
اضطلتيالعوقيأدايعر@أرالصلاخابئأراد"

أدلنفسه
يسمي

ليعتمىالحساد،الأرلعة"الس@"
(8)

يقوا-أدعنلدلذ

اتاريح(1)
محمدسترحمةليالحطيصلظحيثعواد،رد@ط(369/2)لعداد"

يوس@ل@إسماعيل
"

وروى
الساثيالرحف@عدوألوال@رمديعيسىألوأيضاعه

لي
"صحيحيهما""

راحع(2)
"

المقع
واقدكرةالحصرةشرحو"9(،1/8،88)الملضلالن"

"(54)

راحع(3)
1/4)ححرلاس"الكت" 5،54 ديوالحاوي6(،4

"

المعيث@تع
"(1/

1 سمعاه(52

حىالكا@محمدالدلرلمحىالأنر"علمثىاليححصر"(4)
،411(1 15)

(5)
ي

"الخقحد"و"أ،ظ@
ليى"

(6)
لي

والإسصاحالخقييد"
""

ببروقدعالاالعرببب@لماو
"الصعحص

لإيصاحواالتقيد"(7)
حتصاروالخصر@(56)55،"

(8)
دي

الصهملةلالعيىلشى""وأ@(.أد(،



ويلنوااتقري@شرحكيقي4الرارل@ل@

وهوالحسن،معرفةفيأصلالترمذيكتابأحدها:فروع:

شهره.انذي

عق@
(1)

كل
حادثاصطلاحهدأوأنأ2(""الس@"أصحا@أخرجه"

العرديالمصطلحعلىحاريالي@
"

مطانهالصحيحفيذكركماالحسى،مطمةفيأحدها()كروغ

نوعكلفيودكر
مظانه

م@
أديه(المصنفةالكخ@

(@)

نبهيسيزاإلا
(6)

أأأ@/15/

انديوهوالحسى،معرفهفياصل)الترمدقيعيسىأبيكتا@(عليهأ

ذكره.مىوأكثرشهره(

الصلاح.ان@قال
مشايخهلعصكلاممنمتمرقاتديوحدوإن"

وعرهما"والبحاريكأحمدقملهالتيوالطبقة

العرأقيقال
قالكالثالعي،دلكقلالتيالظبقةمسايحوكدا"

دي

بيتظهرعلىارتقيتلقدعمراسحديتدكرعند"الحديتاحتلا@"

مسندأ(أر/92/عمرابنحديث"الحديث:لنا...
وقالالإلساد"حس@

"أيضا.فيه
ريمعأئهللنجيدكرلكرةألاأنحسنبإشماديرويمنوسمعت

"الحديثالضف.دود

شيحةئنيعقو@وكدا
(10)

دي
الالوسيعليوألو"مسده"

(11)

م@أكثرا

لي
"عقب"أط،

(2)
لإد"."أ@،ي

احتلالهإلىأشاروقدمحل،ساحتصار(267/1)"الوديةالكت"
@ي

أر(حاشة

1-154)الطر 96)

سقط
وأخ(أ@(،ثى)آ(أحأمر

"اسه"

الصلاحاسمقدمة"
"(180)

سحوه

1"لحديتاخلا@ا" 5 61)(209)

(525)"لحديثاخلا@ا"

م@الموحودةالقطحةالطر
"مسده"

رقم
المياحعليدتحقيق1(،8

@ي
"أط(علىدسحة

الطجالي
"



الحسقالتاسالنوغ

ونحوه،صحيخ.حسقاوحسق،قوله:فيمنهالتسخوتختلف

اتفقتماوتعتمدمعتمدة،بأح@ولآضلكبمقابلةتعتنيأنفيئبغي

فيهيذكرأتهعنهجاءفقدداود،أبيسنن،ا"مضلانهومنعليه،

لمومابينه،شديدوهنفيهكانوماويقاربه،يشبههوماالضحيح

ولممقلقاكتابهفيوجدناماهذافعلىصالح،فهوشيئافيهيذكر

المعتمدينمنغيرهيصخحه

الترمذيسعدألفاألهماإلادلك،
"

(1)

أوحس@،قوله)فىالئرمدي@تا@منأي:ممه(النسح)وتحتلف

فعتمدة،لاضولاصلكلضقاللةتعتنيآ@فيتبعيونحوه،صحيححسن

عنهحاءكقدداود.الى)شننأيقامضلاته(ومنعليه،اتمقتماوتعتمد

شديدوصلمحيهكا@وماوئقارله،يشبههوماالضجيحفيهيدكراته

صأصحوسعصنها"قالصالح(فهوشينافيهكريذلمومابينه،

لعض
"

يريك@ولممطلما(كتالهوجذناصماهدا)فعلى
أحد

سسيميرودانلإيرالمغتفدلن(صغيرهيصخحهولمالقحيحيى"أ"

لإيصاحواالتقييد"
لعص@عسحوه(52)"

ديوهولاحخصار،ا
النحاحالدا"

ا

1/1)للألاسي ثيححراسوقالوتأحير،تقديم@علححوه(16
1/4)"الكت1 2،9

4 الراقيكلامعلىمعلقا(30
سإلى@عقو@دالسةدطره@"

سلإدهكقط،نة

طقة
الرمدىإمامالحارىم@رحالاوأعلىولم@اغالمطأقدموهوالرمدي،شيوح

تلعدهوثاتهتأحرتد@
مدةمسدهتصي@ليأقامألهالحطيصودكرليى

لكملهلموألهطو@لة
مع

لمحماللك@سهعرسسحوالرمدىقلوما@دلك،

الرمدي؟لعدكا،صصإله
سيعاقو@ترحمةواطر"دلكيألىالحالطاهرأ

شة

"

لارلح
16/4)سعداد" 14 لنارد@(13

والطر(41-38)عدةألياية@"مكةلأهلداودأليرسالة"
"

تاريح
لعداد"

لارلحو"8(،01/7)
24/1)ى"د@ 41)



اتقري@شرحفيالراوفىريصل@
لنواوي

داود.أبيعندحسقفهوضغمه/ولا

2المالأ@داود(؟أبىعندحسققهوصغفه،ولاوالحس@أالصحيح

لاللاختحاح
@الأحوطبمص،إلاالضحةإلىيرتقيولاعهيا،يحرح

دصالحعهالتصيهرمهوأحوطالحس@،غلىالاقتصار

عدهيكونقدعليهسكتماسأدزسيداساعتراصيددعالتقريرو@دا

عرهعدكدلكيكىلمفى@صحيحا،

(1)(2)

عدحسنايكودلاقدألمحه"(@أح/82/الصلاحال@راد؟
لاوعيره،

مئدهالنإدالحس@،حدمدرجا@ي
(3)

أنه
@سمع

سعدئ@محمد

أدالحسائىمدهب(@أ@/15/مىكان"يقول-الاوزدي
لمصكلعقيحرح

تركهعلىيخمع

الفسي@الإسنادوئحرحماحده،يأحدداودألووكذلك"مده.اسقال

يحد@يلمإذاأ
عندهأقوىلألهكيره(14(؟الا@

"الرحالرأيم@
()

"

إليهأح@الحديثصعي@إر"قالفإلهأحمد،الإمامرأيأيضاأوهذا

رايص
(7)

((8)"الرحال
(9)

لعدإلاالقياس،إلىأ(أد/83/يعدللالأله
عد@

المص

@يالاسسداسرشمداساعراصعل
"

واسححسحه،(1/25)الندى"المح

ليلأساسىوا
الندا"

الميهاح
"(1/1 يروالعراقي6(،1

"

والدكرة،الخصرةشرح
لإيصاحواالتقييدو")24(،

"(53)

أح(لعدها@ي
ليمدرحاولا"

"الحسحد

"أ@(@ى
معبرة

"

ما
مدهاسيدكرهلمالمعقو@يرلير

@ي
"

"الأئمةشروط
الصلاح.اسكاد@كلحددوو

شحقيق(73)مدهلاس"لأنمةاشروط"
الصا،اسمقدمة"

ح
ييرلتصر@(182)"

لي
أراء""أط(علىدسحة

@ىال!"
م

"

6/2)مصلاس 2،52 (1/81)"الموقعيرأعلامو"6(،2

سقط
أر(مس



الثاليالئوغ
الحسن@

حأ؟

@يوسيأتي
العملالمصفدكرحيثكلآممريدالححثهدا

أ(أط/64/لكولهيريدأديحتملداودأليعننقلمادعلىلالضحعي@

دكرلكرأيصا،الضعي@فيشملالاختجاح،دونارللاع@الضالحصالح،

أسهكث@رابن
روي

@لادلكصخثإدحسى"@هوعهسكثوما"عه:

إشكال

وتشبيههداودأبيسكوتشأنفيالناسسيدابناعتراضأتنبية.

مسلم(.الامامبعملعمله

يردكرماالثاسسئدابراعترص
"شأد

"@قالداود"،أليسس

لم

ليوعمله@سالحسنشيئاداودأ@يرسم
لااتديمسلم-سعملشميهذلك

عيره-علىكلامهيحملأديحسغي
لالق@مسوأتىالواهي،الضعي@احت@أنه

لهمثلمنوحديتوالثاني،الأول
والناليالأولالقسميرصالرواةص

ديموجود
الثالثالقسمدودكتاله،

م@مسلمأنزملهلاقال:
كلام@هماممصىداود؟،ألولهأنرممادلك

يعمييش@ههوما"داودأبيوقولقال
صعىولاقارله"الضحة-

مسلمقوللحوهوأيفا-ليها
الصجحكللس@"

لحده
(@)

وشصهمالكعد

وعطاء-@طسليمألىئ@ليتحديتمثلإلىيزلأدفاح@احوسمياد،

أي(أن@ويريدالساب،
(15

اسممرالكليشمللمارياد،
والضدق،العذالة

لم(56)اطر(1)

(35)"الحديثعلوماختصار"(2)

ليححراسفال(3)
1/4)"الك@" ليلهو@@عخمدةكالتإدالسحةلهده"(32

والسحروالاسحةولكرإله،المصيريخعىالراعموصع
تالى@الحعتمدة

هدا"ليهالي@عيها

دي(4)
يحده"أ@(

"

ودي
قط@(5)"تحده"أط(

1وأأر(،مر



اتقري@شرح@يالراو؟ب@ت@
لنواوي

مسلماأنيخرالطريقمن،بيىولا@رقوالإتقاد"الحقطفيتفاوتوا@ان

فتحرثجالصحيح،شرط
(2)

يثرطهلمداودوأباالثالثة،الظمقةحديثص

يتتدمافذكر
(@)

عه.الادوال@زمعده،وهه

قاد.
ماه/25/1(1بغفير"صأصخبعضهاإن"داود.أليقولو@ي

م@ليحهماالمشتركالقذرإلىثير

()
صيغةيقتصيهلحاتفاوتت،ر@الضحة

الأكثر"فيأفعل

عليهالمخمعللالضحيحالتزممسلفابأر"@،أر/92/العراقيوأحا@

لأنهخرجهحديثعلىلحكمأنلنافليسكتاله،في
لماعمده،حسن

عر@

إن(أ"قالداودوأبوالصحيح،صالحسنقصورمن
(7)

عنهسكتما
دهو

"،صالح
لا@والحسن،الصح@حيشملوالضالح

إلاالأولإلىيرتقي

سقيى"

3

(9)

ى:أضأجوبة

كلأأنليتثا@اإئماالعملي@أنمنها.
(10)

لكنها@يأقسام،بثلاثةأتى
"

الحدث،متودإلىراحعةدأود"أيسش
بينولي@رحاله،إلىمسلمو@ى

حديظوصحةالرجلصعص

"،بيتهشديدوصفيهكادما"قال:داودأباأنومنها"
أنففهم

3

"

مسلمصحيح
مطولا(6)1/5،"

"وأط(أر(،@ي

ليحرح
،"

"أ@(ومي

سحرح
"

"وأ@(أر،،@ى
ثىوكدلك"نرطه

"

"النديالممح

أخ@(@ي
(5)يد""

"أ@(ثي

دي
"

"

"الديالثح

يسيرشصرى(1/2،425)الاسشدلاس
سقط

أ@(م@

لإيصاحواالتقييدو"4(،4)34،"وافدكرةلتمصرةااشرح
"(54)

@ونمه"أط،@ى

لعدها(10)
أط(لى



الحشنالتاليالموغ

وصفيهشيئا

ومنها.

الذيالفصور

بماوأا،جد
7)

يتزملمشديدغير
(1)

لياسه
(2)

إتمامسلماأن
)؟(

ليحرالمتابعاتأ@ىالالةالظتةعنيروي
)د(

الايخهالظبتمةهوصمنروايةفي
6

خلإيتنهممني@ملإلهثتم2(،

ذلك.لحلافداود

1الحسنمظانأمنالأولى: .("الدارقطنيسنن1

"
ص

"أيضاالحس@مطاد
"مهكثرعلى@ق@إته"،الذارنظحيص

الصلاحاب@قاله
(8)(9)

داود"(:أبيسنن"أحاديثأعدةةالتانية

(@أد/83/خديث،وثماسمائةآلا@أرلعةداودأليكتا@أخاديثعذة

روايةلالتماعلآداوالمخصلةداسةئ@لكرأليروايةأتمهاروايات،وهو

اللولثيعليأبي
(11)

@ي
"أط،

يلرم
"دهلب"أر(لي(2)"

ححر@ياسعدالوحههذا
لححوه(435/1)"الكت"

أح(ي
ليحر""أر،ي(3)ما""

سقط
ي(7)ح(@س

وألا""أط(

حدها
دي

"أط(

@ي
قالهكتاله

دي
"،الرويالممهل"

أحأإودي
قاله

@ي
هلال@"

مىلدلا"،الروي
الصلاخاسقاله"

"

الصلاحاسمفدمه"
دلنا"كشبرصعلىالدارثطىو@ق"وعارنه)181(،"

عةحطلاسالعص@ساقهاالتيوالصارة
دي

(38)الروي!المهل"

توثيالثقةالعالمافيداسهلكرسألومحمد،لكرسمحمدسهو
ة@

3 4 2/3)"الد@شدرات"@6 73)

الحدوتال@حدت@امال!الصرىاللؤلىعلىألوعمرو،أحمدسمحمدسهر

تو@ي
"@333ت

لالوياتالوا@ي
"(2/39)



لنواوياتقري@شرحكيالراوفىتلارلب

وغيرهماالطيالسيداودوأبيحئبل،ئنأخمدمشند""وأقا

ألثئبههاوماالخفسةبالأصولتلتحقفلاالمسانيدامن

الأصول(:الخمسةالكتبمزاياأمنالتالتة.

أؤلى"الربيرئنحعمرألوقال
(1)

علىالمسلموراتفقماإليهأرشدما

/29أح/ولموضعا،تقذمهالدياالموطأ"و"لحمسة،االكم@ودلكاعخماده،

شموف@يهاوللضحيحش@حها،مقاصدهماحتلثتوقدرتة،ع@هايتأحرأ(

أحاديثحصرديداودولأيجليلة،مقاصدالتمقهأرادلمىوللححاري

ددوفىوللترمذي(@/46أظ/لعره(يىماأواستيعالهاالأحكام

أعمصالثسائيسلكوقدغيره،@،/52أ@/لاركهلمماالحديتيهالصماعة
وأحلها".المسالكتلك

"رتةانحظت"الذهيوقاذ

داود"أيشمن"عن"الحرمديحامع

وآمثالهما"والكئيالمضلو@حديتلإحراحهوالسائي

منوضحيرهماالفيالس@يداودوآبيحتبل،تنأخمدلأمسندا)وأما

الضلاحانرل
اللهعيدك@سحد"

راهويه،بئشحاقومو@سى،س

ايغلىوأليحميد،ن@وعدوالدارمي،
وأى"ميادل@ننوالحس@لمؤص@ب،

يريحرحواأدعادتهمفيؤلاءالرار،عر
ماصحابيكلمسد

صرووه

تلتحق)فلالا،أولهمحتحايكودلأدمقديرغيرحديثه،
("

بالأصول

أشبهها(وماالخمسثة

(1)
(2)"أول"أ@(لي

@ي
وأط(رد،،

أأحويرواسشيعالها"،لعيهرهيىما"أط(ثيمحلط(3)

استيعالها"

مالإسا،تارلح)4(ا
"(9/2 لخصر@(70

(5)
وأح(وأط(،أر(،@ي

"،يلخحق"
"يلتحقولا"أ@(و@ي

الملاحالرمقدمة"(6)
"،381(1 لتصر@(84

"
شو@

"

صلعيرهيىما"



الحسقالتانيالنوع

فيها.ماإلىوالزكونبهاالاختجاجفي

-

ثيمأ-

"جماعةالنقال
م@

"ماحهاسكسرالمبولةال@
(1)

الاحتجاح)في

مايورد@ااص!االأ@غلىالمصت@لأدكيها(ماإلىوالزكونلها

للاحتحاجليصلحليه،

مسندهاا؟("فيالصحةأحمدشرطأهل

ديشرطلألمحهأحمد"لمسحد"التحتيلعلىاغرص"
"مسده"

الفمحيح
"

العراقي.قال
ال@دييموسىألوعهرواهؤالديدلك،لمحسلمولا"

(3)

كاد@يلإدالطروه،"قال@حديثعنشئلأئه
ليمسلا@والمسد""

"لحخة
(@)

لصريحلي@@هدا

()

ل@@يهفي@فى@احخة،ما@يهكلأدفي
ر

تمأدعتىقال
(6)

@يمحرحةصجيحةأحاديت
"

القحيح
"

،،/(
ليت5

عائثةحدي@منهاليه،
@ي

رزعأمقصه
(8)

حمعتهاموضوعةأحاديتيهللمحقق،@هو@يهالفسي@وجودوأماقال

والموصوعالصعي@@يهاريادا@،@هاللهاللهولعدحزء،في
"

(9)

النحى

"

الرويالصهل
"(38)

المياخالدا"
1/1)للأساسي" 9

/1)ححرلاساليها""واطر

عمرسمحمدسهو
أحمد،

أحمد"الإمامنصحط"صا@

"
لمعاه،(13)المد"حصائص

"أر(@ي

تصريح
"

@ي
الصحيهحيى""أ@،

الحاريرواه
5 1 8 ومسلم1،،9

لإيصاحواالثد"
محتصر(57)"

و"أ(،

الخقججل!
حلإيصطوا

لحإه(57د،6)قيللعرا"

موسىأل@4

4

@ححاشطاالعلامهلأصثهالى،االمدلى

تودي
5سة 8 4/2)الأعاد"ويات"@1 86)

حديثصللأدليهويى

دي(6)
"ثمة"أط(



لىل@
لنواوياتقربشرح@يالرأو@ص

الفسذد@القول"سماهدلكرذفيكتاتاالإشلامشيحأئ@وتد
الدبئ@ي

المئشد(عن
(1)

فيقالأ(/30أر/"
فيدكرتفقد"حظمته:

ماالأوراقهده

أنهاالحديثأهلسعصرعمال@يالأحاديثعلىالكلاممنحصري

@يوهيموصوعة،
تلقتهاتذيالعطيم،الثصخجفهذأعند"لاأحمد"مسد"

الأمةأ@/35/1(
(2)

إمامهموجعلهوالتكريم،بالقبول
ححة

عد@@ؤلإليهيرحع

"عليهالاختلاف

وهيالعرأقي،حمعهاالتيالأحادبسردتم
تسعه

ديالحورياسأوردهاحديتاصسرحمسةإليهاوأضا@
"الموضوعات"

وهي

حديتا.حدجاع@هاوأجا@@ه،

ليه،وهيالحوريأسأوردهاأ(أد/93/أخرأحادبفاتهوقدقلت:

سميتهحزءفيوحمعتها
الديل"

(4)

معالممهد"
عسرأرلعةوعدتهاعمها،الذ@

حديتا

"كشابه@يالإشلامشيحوقال

المحثعةتعجيل
لي@""الأربعةرحال@ي

في
حديثممها.أربعة،أوأحاديتثلاثةإلاله،أصللاحديثالمسند""

رحماالجحةيدحلألهعو@ب@الرحمنعد
()

أوسهوا،@تركعليه،لالضربأحمدأمرمماأنهعه،والاعتدار@ال.

م@وكت@صر@
"الضزبتحت

سقط
(2)أح(مى

@ي
"الأئمة"وأ@(أد،،

(4)تحصر@(3)الصسدد"القول"
أح(لي

"

"الدليل

2والرار1(،6/51)أحمدأحرحه 5 8 يرالحوريواس1(،6
/2)"لموضوعات)ا

1،)3
وثي

والطراي)912(،"إلج@تلميمس"
1/2)الكر"" 1،91 طريقص(64

ع@رادادسعماره
@ظ

لهمرموغاأصص

"عمارةإلارواهسلملا"الزارقال

ليكنيراسلال@
7/1)"وال@هايةالدايه" 71)"

الصيدلالي،رادادلنعمارةلهتمرد
صعي@وهو

ا@"

@يعليهأفلم
"

"الممعةتعحيل

وهو@ي
لمعساه.)ء2(المدد"القول"



الخسقالثالي.لتوع

@يوقال
"كتاله

لمحيالحلإتدإداط"البزار".فسدرواثدتحريد
مد"

يغرلمأحمد"
(1)

المساليد"أ2(.منعيرهإلى

الهيثميوقال
(3)

في
منصحيخاأصحأحمد"مد""المسحد"روائد"

.(4"5عير

كث@ر:(النأوقال
()

يوارىلا"
كترتهمسذ@يكتاثأحمد"مسد"

ي@حلمإتهقيل.فىحدا،كثرةأحاديثفاتهوقدسياقاته،وح@ى
حماعةله

فيالديرالصحالةمن
"مائتنقىلاصأ،أط/74/"الضحيحش"

(6)

الحسجنيوقال
(7)

@ي
يتأحابعذة""هرحال@يالتدكرة"كتاء

بالمكرر"ألماأرسعودالمسحد""

أ:إسحاقمسندأرتبةالتانى:

سحاق@قيل
(9)

للا(أح/92/الصحالي،دلكعنوردماأمثليحرج

عظالراريزرعةألوكرهليما@
(1)

العراقب:قال
م@يلزمولا"

ححيعيكودأندلك
هو@لصحيخا،ليهما

أضنله
(11)

"أ21(.الضعي@وفيهتركه،لمالالسة

"أر(لي
لحره

،"
و@ي

"أ@،
يثر"

"
لمعاه(1/59)ححرلاسالرار"مسدرواندمحصر

لي
@أد(

"

"،الهي@ي
ودي

"أ@(

التيهمي
"

أملحامعةدك@وراةرسالة"4(،1/2)للهجخميالممسد"روائدالمقصد@يعايةا

دكرتأثرادطمرأصحعالاالمسدأ@رادلأد"وعارنهالفرى"،
"

سفط
(28)72،"الحدلتعلوماحصار"(6)أح،من

لي
(3/1)للحساالدكره"(8)شىءولسالحشى!"أط(

راهويهاسهو

"لمكتا"

1/3)للرركي المياحالداو"6(،6
1/1)للألاسي" التتكليهيدو"9(،1

لإلصاحوا
1/4)ححرلاس"الكصو")75(،" عد@لحوهلم(7

ثيركدا"أمثل"أر(@ي
لإيصاحواالتمد"

"

لإيصاحواالتفييد1
"(58)



المواويتقري@شرحفيفىالرأ،ريصل@

.11،الدارميمسندأحال،1التالث:

الدارميم@دو"قيل
وقدالألوا@،علىمرت@هولللم@د،لي@"

سفاه
بالضحيحلعصهم

مالإشا،شيخقال
"

(@أ@/35/سلفالمغلطايأرولم
تسميةدي

وأكدا("الفمذريلخطرآهأئهقولهإلاصحيخا""الذارمي
(3)

العلائي.قال

الإشلام.شيخوقال
دودلي@"

"السس"

إلىصتملوللالرتبة،@ي
لكثير"مهأمتلدإلهماجه،النمىأولىلكادالحمسة

العرا@يوقال
"

كمالالمسد،تسميتهاشتهر
كتابهالمحاريسمى

والمعصل،المرسل،فيهأرإلاقال.مسدةأحاديثهلكوربالمسحد،

لهأنالذأرميترحمةفيدكرواأثهمعلىكتيرا"والمقطوعوالمحقطع،

"

مولآداالموحود@لعلدلك،وعيرالتمسير"و"المسحد"و""،الحامع
"

الحامع
"

@قدالمسند"و"

ار"(؟البزصشد"أحالابع:الر

عيرهم@الضحيحديهيبي@البرار"مسدو"قيل

العرأقيقال
"

أنهإلاقليلا،إلاذلكيمعلولم
لعضتمرددييتكلم

"عليهعيرهومتالعةالحديث،رواة

(3)

الدا"
الثاح

"(1/1 والإبصاحالنميهدو"9(،1
لمعما،.(57)"

1/2)ححرلاس"الكت" ححر@ياسدكروقدسحدإه،(80
1/2)"الكت" ع@(76

ص@م@أولمالكاأدلحطه-فرأهثجمامحلطاي-

ونلاهأحصدوتلاهالصحيح@ي
لداا

رمي.

لت
أد(،@ى

"لعدوفعتوأط،أخ(،وثي

العلائي
"

1/2)"الو@يةالكت" والإيصاحالخقييد"(5)(82
ستصر@(56)ل

الثدا"
المياح

"(1/1 حلإيطواالتقيدو"9(،1
"(57)

لإلصاحوالتممدا"
الندأ"طرا0(58)"

الثاح
"

(1/1 23)



الحسن@التانيالن@غ

الحافض@درجةعنمتاخراالحديتروايكانإذاالتاني:

وجه-غيرمنحديثهفرويوالستر،بالصدقمشهوراالضابمد

قوي

الطيالسي؟(:هوالمسانيدصنفمنأولأهلفائدة:
العرالي:قال

الطيالسيمد""صئفمسدأؤلإنيقال."
(1)

"
(2)

قيل.
علىداودأليعصرتقذمعليه،القولقائل،لداحملواثدي"

وظنالمسالد،صن@منأكضار
(3)

@إتماكدلك،ولي@صتعهالديهوأله

دعصحمعمنهو
جبئ@دوصرواهما@يهجمعالخراساليين،الحثاط

الثادعيمسد"هداويهمنهكئيرعهوسذعنهحاصة
(@/30أر/"،

لقطهلما@تصميمه،لي@فإنه
لعص

مرالأصئممموعمرالشالوريي@الحفاط

"الأم"
كادلإنهعليه،وسمعه

سحع
الا@عي،عنالزلغعلىغالهاأو"الأم"

لهوحصلعه،وىآخرصن@كافىوعمر،@،أد/93/
صمم،

لكاد
ير

"ممنمفهعلحهال@ماع

الحاكطدرجةعنمتأخراالخديتراويكادإدا)الناني:

صأنعلموقدوالشتر(بالضدق)مسهوراكولهمعالضالط(
حالههذا

آحر(أواحداوحهاولووجه(غيرمنحديته)فرويحس@فحديثه
(7)

كما

الضلاحائىتعليلإليهيشير
(8)

منعيهلحثماهكناماورالبالمتابعة،)كوي(

(1)
ثي

الطيالسي،داودأليمسد"أ@أ.
سحوه(46)قيللعرا"قدكرةوالضرةا"(2)

(3)
@ي

لطى"@وأ@(.أد(،

المسدهدالدحلالى@الأحادتداودصولألى""الو@طالكص"لعدها@ى(4)

أكنر،أوثدره

(5)
دي

""الويةالكت"

داود"أليصيوصروايةم@كثيرعهشدقدلل

"الو@يةالنكت"(6)

لحا@ب
"

"الألثةشرح

1/2)للقاعي د(81

حوه

سقط(7)
الصلاحاسمقدمة"الطر(8)أز(س

"(180)



النواويتقري@شرحفيليالرا،ريبت@

الصحيح.إلىالحسنمنوارتفع

أدلك(بهاوانحرالحفط،سوءحهة
(1)

1أ@/)وارتمع(أليسيرالنتص 1 / 5 4

لضحيح()ادرحةلى(لحسن!)ادرحة)من(حديثه

الصلاح.اشقال
عقسلمة،أليعقعمرو،بنمحمدحدسثمثاله"

عندبالواكلأمرتهمأمتيعلىأشىأنلولا"قال.اللهرسولأرهريرة،ألي

علقمةئنع@روئن@مححد"@لاةكل
والصيا،،بالصدقالمشهورينم@

صعفهحتىالإتقان،أهلصيكنلملكنه
حمظه،سوءجهةأمنسعصهم

صدحديثهوحلال@ه،لضدقهلعصهم(13(وولقه
الصتمفلماحس@،الحيةهده

أحرأوجهم@@،أط/74/زويكونهدلكإلى
(4"

"بصختهحكصا

@يوالمتالعة
سلمةلأليللسلمة،أبيعنلمحفدليستالحديثهذا

الأعرحأيضاعهرواهفقدهريرة،أبيعن
(6)

المثبريوسعيد
(7)(8)

وألوه

وعيرهم

أعير(و@ثل
(10)

ئ@العباسب@أليعنالخاريلحدي@الضلاحاش

هداأسادإنغسوالثبيحيلدكرفيجدهعنأيه،عنسعد،ئنلسهل

سقط
أخ(ص
2ال@رمديأحرحه 2/2)وأحمد1(،2 8،74 ليلطراليوا7(،1/3)واليهقي9(،2

7/2)"لأوسطا" 87)7 4 2 ثيوالطحاوي1(،4
ا

موتط4(،1/4)المحاي!شرح
لحيالراري

1/2)الموائد"" ليعديواس1(،7
لمحيوالحطب6(،5/4)"لكاملا"

لحيسموأسو2(،5/45)"تاريحه"
)8/683(،"الحلية"

عمرومحمدسطريقص

سلمةأديص
ولصر@وعاهريرةأديص

سفط
(4)أح(م@

أحرى"درحة"أط(@ي
الصلاحاسمقدمة"

@ر@(180)"

8الحاريروايتهأحرح 8 2ومسلم1(،7 152)

وأخ@،أد(،@ي
"

"،المصري
تصحبصوهمالمقرياا"أ@(ودي

2ماحهاسروالةأحرخ (1/80)وأحمد1(،87

الدا"اطر
المياح

"(1/1 1

2الحاريأحرحه(11)عمر"أدو"أر،ي 8 5 5،1



الحشنالثاتي.التوغ

يخصلأنيلزملاضعيفة،وجوهمنالحديترويإذاالثالث:

الصدوقراويهحفظلضعفضعفهكانمابلحسن،مجموعهامن

حسنا.وصارآخروجهمنبمجيئهزالالأمين

أ@حدثهوالثساثى،معيننوائنأخمدحفطهلسوءصعفه
(1)

تالعةلكنحس@،
(2)

الصخةدزجةإلى@ازتقىالمهيص(عثدأخوهعلبه
(@)

يحصلأريلرملاصعيمة،وخوءمنالحديترويإدا)التالث.

راويهحمصدلصعصضعصهكادمابل)حس@،ألهمحموعها(من

وعر@اخر(وجهمنبمجيتهزالأ،أح/03/الأمين،الضدوق
أئهلدلكا

لدلك.خسنا(الحديثأ)وصار(ضسطهفيهيحتلولمحفظهقدمما

الله،كيدبنغاصمعنشعحةطريقمنوحتنهالترمذيرواهكما

اللهعمدعن
مرارةليمرافرأهأنأسيهعنرليعة،سنعامربن

منأرضيت"الله:رسول@قالسلين،علىتزؤجت
"بثلين؟ومالكنفسد

أقال@.
فأحار(لعم،

()
وديالترمديقال

وألىغمرعنالا@

وقدحعطهلسوءصعيففعا@حذردوأبيوعائثةهرئرة

وحدله"أ@(س
"

ديححرابرأداد
"

المتح
مدهاسعددلكأد(69/6)"

ليدكرحشدي
"الكت1

محثمهعلىلصح@ولعلهماحهاسعدأسه

@ي
أ،دلكإلىوالصا@لاعحصد،صع@،ثبهأبضاالمهيمىوعد"الت"

لأحكاما"أحاديثم@ليلى
"

فيولالهالمنالهدا
4)1/714،ححرلاس"المكت" لحوه(18

سقط
أخ(مى

"

الترمديحامع
"1 1 1 "وقال3،1

صجححس@
"

لي
سعا@و"ححرلاس"الكت"

سوءووصموهالحمهور،صععهثداللهعد

@يعاصمترحمةواطر"عهالروايةذمةعلىعةاسوعا@الحمط،
تخدب"

13/5)"الكمال 05 (49-5/46)"الحهدبتهدبو"6(،0



لنواوياتقريبشرحلمحي@4الراريبت@

آخر،وتجهمنبمجيئهزاللإزسالضعفهاكانإذاوكذا

حس@

(1)

أله(
(2)

الترمدي
(3)

وجهعيرم@لمحيئهالحديثهدا

كماحالحهالةأوتدلي@،أولإرسال(صعمهاكادإدا)وكدا

الإسلامشيخراده
(6)

ددووكانآخر(وجهمن(@أ@/45/بمجيئه)زال

لدأته.الحسن

المرسلنوع@ييأتيالأولمثال

الترمديرواهماالثانيومثال
(8)

نجنيزيدصهثيمطريقم@وح@ه

مزفوعا.عازبث@الراءعنلئلى،أبيثىالرحصعبدعنزياد،أي

حقاإن"
)ا"

يوميقسلواأنالمسلمينعلى
1أد/ / أحدهموليمسالجمعة،4،0

طيثله4فالمايجدلمفإنأفله،طيبمن
ا"1)

التيمييضىأبوالترمديعدتابعهلضالكنلالتدلي@،موصو@@هشيم
1أر/للم@وكان الخذريسعيدأبيحديثمنشواهد3،1/

(13)

خهوعيره

"لسحاصبرالدي

"قالأنه"،النرمديجامع

صحيححس@
كدلكوهو"،

لي
"

المرامللوع
أعلمواللهللحا@ط،"

سقط
وأط(ر(،أ@

ححر@ياسقال
"

المرامللوع
"1 0 6 فيوحول@"الترمديقصحيحلمللعد(31

كما@يألوقالقلت"دلك
"-(424/1)لاله"العلل"

مكر"هو
المالهدا

ثيلياسهمع
"الكت"

3)1/883،ححرلالى سحوه(89

@ي
1/4)"السكت"(6)رحال،"أأ@ 07)

(305-304)الطر

1الرمدى 5 2 9 1(9)
"أ@،@ى

هنام
"

"وعدهالتيمييحيىأليروايةلمطالرمديدكر
حق

هثم.روايةديوقال"
"

ححرالنعارةدممسالمص@والما@لهلحوه

5الترمديأحرحه(12)"أطيص"وأ@(أر(،لي 2 8،1

8الحاريروايهأحرح 5 8وملم1(،8 4 61).

1/3)ححرلاس"الكث" دححوه(95



الحسقالنالىالنوغ

غيره.موافقةفيهيؤترفلاالزاويلفشقالضمعيفواقا

فواكقةديهيؤتر)فللىكدلهأوالزاوي(لمسقالصعيص)وأما

الحالر.هدأوتماعدالضع@لقوةمثلة،الاحركادإدالهغيره(

لهصرخله،أصللاأومئكرا،كؤلهعنطرقهلمجعوعيزتقيلعم،

"قال:الإشلامشيح

كئرترتماسل
(1)

درحةإلىأوصلتهخنىالطرق،

ي@فصع@فيهآحر،طريقلهوحدإذالحيثالحمظ،والسيئالمئمتور،

لححموعارتقىمحتمل،
"الحس@درحةإلىدلك

(2)

ولمعروف،اولح،لصااولقوي،اولجيد،اأخاتمة:
لمحفوظ،ا

ألمشبهاوبت،لثااووالمجود،

م@
والتوقي،الحئد،المفولديالخديثأهلعدالم@تعملةالأنفا@

ولح،لصاوا
ولمحودوالمحموظ،واوف،لمغرا

لتلثاا
لم(ا

لضاالأساسيد-أصخعلىالكلام@يالإشلامشيحفقالالجيد،فأفا*

الضلاحائ@حكى
(5)

عقلالمعنالرفريأصحهاأنخل:ئ@أخمدعن

الحاكمعهأخرجهكذاالأساليد،أخودأحمدحسارة"المجه-:
(6)

وهداقال

سيىالتسويةيرىالصلاحابنأدعلىأ(أط/84/يدل
والقح@حالحئد

"

وكدا
(8)

"دلك-لقلأرسعدالحنقينى-قال

ص
ئع@رالحؤدةأديعلمدلك

الصحةعنلها
وير

"

حامإلترمدي
"

دي
ح@دحديثهداالطت:

أح(@ي
كرت"

"

"

السماعالمتايةلالأرلعبىالإمناع
شمحاالعروهداأداديوفد)07(،ححرلاس"

مدد-أحمدالدكورالمحدتالحلامة
حرس

جراعاوحراهمهحته،الله

ثي
وأخ،أط(،

المحرد""

1/4)ححرلاس"الكت"الظر الصلاحاسممدمة"(5)(90
"(153)

(1/99)"الومطال@"(7)(54)"الحدتعلوممعرثة"

لي
ولدا@"أ@(



لنواوياتقري@شرحكي@4اللىارل@ت@

حس@

(1
أنإلاعدهم،وصحيحجئدلي@مغايرةلا"غيرهقالوكدا"

الحفحد
(3)

مهم
الحديثيرتقيكأنلحكتة،إلاجيد،إلىصحيحعنيغدللا

لداته،الحسىعنعنده
ألرللهأ،أ@/55/@الوضصالصحيحللوعهويردد@ي

القويوكدالصحيح،الوضفمررتة
"

(4)

تقذمفقدالضالح،وأما@الم
()

@ي
"شأد

شاملأنهداود"أليسن@

يضلحضعي@أيضا@يوئ@تعملللاحتحاح،لصلاحيتهماوالحسن،للصحيح

وسيأتيالاد،مقابلوالمحفوطالمئكر،مقاسلفهوالمعروف،وأما
دلكتقرير

نوعيهمادي
(6)

والمجود*
(7)

والحس@.الصحيحأيضايشملانوالثابت

"قلت
يقارده،وماالحسىعلىيطلقوهوالمشمه،أيضاأئفاظهموم@

الصحيحإلىالجيدكسسةإلهبالشةفهو
"

حاتمأبوقال
أحاديثشيءأؤلالكلاليحصشعمروشأخرج"

كتا"ماعليحافأ@سدموصوعة،أحاديثبعدأحرحتئمحسالا،مشبهة
(8)

دلكعلىأفلم
@ي

الط@كتا@
ص

"

"،الحا@ع
الركتا@آحريرهوسما@

2الحديثلعدوالصلة 0 3 عربجدح@حديثهدا"للعط(51
الروكا@"

"والطراللقيميمرقلمدسقفلعلهمانرة،الط@ك@ا@قلوالصلة

حامع
1الحديثلعد"الرمدي 9 7 21)

"

امحاس@
لاصطلاخ

"(154)(3)
الحيد""ورط(أر(،ي

هدا
كماححر،اسكلام

ني
(99-98/1)"الويةالكت"

2-257)الطر 61)

433)طرا 68)(7)
وأح(أرأ،@ي

المحرد""
"

6/2)"والتعديلالحرح شصر@(29



الصعيصالثالتالنوع

@
بم

التالتلنوع

الضعيف

يجمعلمماوهو
أوالحسن.الصحيحصفة

الضعيف(التايت)التوع

يحمعلمما(@أح/03/)وهو
حمعهماالحس@(اوالضحيحصمة

لممالأنأؤلى"الحايعلىالال@صارإدقيلد@الصلاحلاستحغا

يجمع
دققاسيدكرهلمولدلكأسعد،الصحيحصماتعنفهوالحس@صمة

العيد

ااننقال

شيحفال

ق@مةلئم

الستة،القول

وعدم
لثذود،ا

أوتليهاأخرى

لضلاح
ق@ما"إلاحمسشإلىخانالنقسمةوقد"

(13

الإشلام
"

علبها"دقصلم

الضلاحاث@
(5)

صمةلاعتار@قدكتيرة،أفسامإلى
م@

صقات
(6)

وهي
ةوالمتا@والصط،لة،لعداوالاتصال،ا

المئ@ور،لي

وعدم@،/40أد/
صعة(أمعصمة،فقدارولاع@العلة،

(7)

يمالعت@الستة،تمقدأرإلىصثة،أكترصمعأولا،

الصلاخاسمفدمة"(1)
احالالش"(2)(188)"

"(201)

الصلاحالىمقدمة"(3)
لمعاه(188)"

"للمط(492/1)ححرلاس"الكت)4(ا

حاداسكلامعلىأقص@
ثي

"دلك

@يالرركيدكرلكى
1/3)"الت" أله(91

تعفالصحماء:كتالهأوللي

"قالححر@اصدلك

لييص@ولم
أولط@يالديلأرقلت"دلك

المحروحس"
هوإلما(58/1-83)"

حرحألواعدكر"
دكر@حهوخدالصعماء

أعلمواللهدوغا،عرس
الصلاحاسمقدمة"(5)

"والطر)881(،"

اوالدكرةالحصرةشرح

(49)للعراقي

(6)
أخ(@ي

سقط(7)أرصا@"
أح(م@



رت@
النواويتقري@شرحكيلي)،1،اص

ق@ماوأرلعشاتيرالألمةشرحفيالعراقيدكره
)ا"

وسين

2

ئلائةإلىعيرهووصله،

@يوجمع
و@عكراسة،المساويالدينشر@القصاةقاصيشيخمادلك

ومااثان،أوغيره،واحدأوالضحالي،مهسقطماإلىالاتصال،ما@قد

ماإلىالعدالة،@قد
ثي

الاعتاربهذاوقممهامحهول،أوصعي@كسده

ونماني@أحدالح(لى@العقل،لاعارقسما،وعريروتسعةمانةإلى(@/31أر/

أردتكنتوقدوقوعها،يتحققلمن@ه،@/55أ@/الوحود،إضكادساعتار

الشرح.هذافىلسطها

لافإنهأر@،وراءهلضتع@ذلكإد"قالاالإسلامشيخرأيتثم

لا،أوأضع@منهاكادوماالضعي@،مرات@عر@ةلأحليكونأدإمايخلو

@،أط/84/يحلو@لاالأولكاد@إد
لقدماأنيعر@أفىلأجليكودأنمر

يمقدمالنالأن"كذلكفليسالأولكافىدإدلا،أوأضعفأكحرالثرطمن

ماوهوالاقية،الخمسةالروطيمقدمماأصع@ولمجكونواحدا،شرظا

@قد
(5)

@الصدق
الأضع@،معرفةغيرلأمركارفى@هو؟دماالتاليكافىد@

@كدلك@ليمسلاسمقسمكلشحصيصكادفإن

إلامنهايسموالم@إلهم

بالسمط،قسمايملعكملمعرلةأوولحوهما،والمزسل،كالمعصل،القليل،

الأورأقتئويدعنعدئت@لدلك"هو؟@مادلك،لغيرأومرة،ثمرةنهده

اشهىبتسطيره

"

(51-49)"والتدكرةلخصرةاشرح

دلك@عل
ديالقاعي

8/13)"الويةالمكت" 10)

"أ@(@ي
"صعص

(4)
أخ(@ي

واحد"."

1/3)"الويةالكت"(6)يمقد""أ@،ثي 1،13 12).



الصعيصالتاثلحوع

الصحيح.كصخةضعفه،ويتفاوت

بحسصضعصة()ويتماوت
)كصحةوقولهوحنخه،رواتهصع@شذة

أصبخالصحيح@رأنكماأؤهى،مهأدإلىإشارةالصحيح(

الحاكمقاذ
ط"

قدشالدحاقي،صدقةالضديقأساليدوهى

عهالطيبمرهعنالسبحي،

عقالخغثي،حابرعقشمر،برعمرواليت.أهلأساليدوأوهى

عليغنالأعور،الحارث

القاسم(1ئرمحفدالعمريي@:أساسيدوأوهى
(1)

ئراللهعدئر

الثلاثة@إنحده،عقأليه،عنعاصم،بنحمص
(2)

لا
لهميخح

سريدداودشعنإسماعيل،ن@ال@ريفريرة.أليأسانيدوأؤهى

عهأسه،عنلأؤدي،ا

عنشنل،نرالحارتعنالحضرلسعدل@حهعاشةأساليدوأؤهى

ع@ها.النعمان،أئم

@3@

ريد،أليعنلرارة،أسيعنشريك،مسعوداسأسانيدوأؤهى

المحرسبنداودأسى:أسانيدوأؤهى
(@)

أسادسعنأبيه،عنقخدم،

عه.أ،أ@/65/عياش،أبي

ئرشها@عنالقذاح،ميمودئىأدتهعبدالمكيين:أسانيدوأؤهى

عتاساسعنعكرمة،عنالحوري،يريدئنإلراهيمعنخراش،

(1)
السححميع@ي

"
اللهعدمحمدس

س
القا

س3
لريادة"،الئ@عد

"
س

@،اللهعد

لمىأناهوما
الصوا@وهوللحاكم،المعر@ه،"

الحاععد(2)
"،اللهوعد3والثامحمذا@إر"

الص3نفو@يارتصباهمالؤكدوهو

الحاعع@
الحاكمعدسدها(3)

كوفييهسادراشدسألا@رارةأدإلا"
"ثقة

(4)
@ي

"وأرأوأ@(،أد(،
تصحي@وهوعى،،



لنواوياتمري@شرحكيالراوفىريبت@

1أح/سحفصأليماليي@.أسانيدوأؤهى عنالعدلي،عمر3،1/

"عثاساسصعكرمة،عنألاد،ث@الحكم
(1)

بهيحتجالبحاريفإدعكرمة؟إلاأراد:لعله"@يهما:البلقييقال
"

(2)

شكأ،/41أد/لاقلت.
@ي

دلك.

مرواد،ننمحمدالصسيرمظلقا@الديعباساب@أساليدأؤهىوأما

الإشلامشجخقالعه.صالح،أيعنالكئحي،عن
الكذ@،سلسلةهده"

"الده@سئسلةلا

الحاكمقالثثم
ن@محفدننأحمدالمضرييرأسانيدوأؤهى"

ب@قرةعنحذه،عنأسيه،عنرشدي@،ئرالحخاح
كلعنالرححى،عد

كيرة.ل@خةفإنهاعه،روىم@

اللهعيدعنالمضلوث،قي@مح@دشالثاميي@.أشاليدوأؤهى
س

أعنأرخر،
(@)

أمامة.أبيعنالقامم،عنربن@علي

لن،اللهأعدالحراساليينأساسدوأؤهى
(6)

مليحة،ئنالرحمىعبد

"عباساسعنالصحاك،عنسعيد،سئهلعن
(7)

(1)"
للحا"الحديثعلومصر@ة

علىاليهتأهلدكرالحاكمقدموقد7(،5)6،،3
الصذيق

(2)"

امحاص
لاصطلاح

عكرمةإلىأرادولعله"ولمطه)851(،"
العحا@"(3)

"الأسا@دار@ي

(263/1)ححرلاس

سقط(4)
أح(حط

الحاعد(5)
3

"
صعيه@حذعاد،ريدساسوهويريد"،

(6)
م@

"

للط"المعرلة
الحممهاحلتوقد3،

(7)"

(58)75،"الحديثعلوممعر@ة



الصعيصالثاتلموع

وصصيرهما.والشناد،كالموضوع،خاصق،لقتلهماومته

كالموصوع.أ(ا@صد/94/خاص،دصله)ماالصعي@أقي)ومنة(

لمئقطع،والخرسل،وا@،والمعتل،والمقلو@،كاوغيرهما(د،لشناوا

لحثكروالمغصل،وا

الواهية(.الأحاديثفيالجوزيابنأتصنيففائدة

حملا،أورد@يهالواكحية،الأحاديتكتاتا@يالحورياب@ص@
@ي

أعليه(مهاكئير
(1)

اتحقاد

سقط(1)
أر(م@



رل@
واويل@اتقري@شرحفىالراوليص

@

الرأبغلنوع

سندهاتصلماالحديثأهلعندهو"البغدادي:الخطيبقال

ضحتره؟.دونالنييعنخاءفيمايشتعملماواكترمنتهاه،إلى

البز:عبدابنوقال

لاالحديثعلومألواعمظلقصالزالع(أ(ر/23/@التوعأ
حصوص

كماالسا@،التقسيم
صرح

لكرأبوالحطي@(قار)المسند،الصلاحأئ@له

لي)البقدادي(
هو")"الكماية"

(1)
م@سنده(اتصلماالخلإيتآهلعند

منتهاه()الىراويه
(2)

اب@وتبعهوالمفظوعأ3(،والمو@و@،المر@وع،@شمل

الصحاغأ
لح(

@ي
القطاعفيهأما(1(فيدحلطاهرا،السداتصالوالمراد"،العدة"

خرحصلإطاق)6(؟ألقيه(ثتلمالذيوالمعاصرالمدئسكعنعنةخفي،

دلك.علىالمساليدأ7(

ماأكترلكنأ)و(@،أ@/65/الضلاحكاشالمصح@ص-قال

لياتبز(عبدالنوكالااضحيرهدونالنبيعنجاءفيمايستعمل

ليقلها(11
(1/96)"الكماية"(2)المسد""أأط

سحوه

"طرا(3)

(53)قيللعرا"والتدكرةلتصرةاشرح

لارواقالا@عية@قيهالصماعرألو@الواحد،عدمحمدسالبدسعدهو(4)
4لمسةتو@ى 3/3)"الده@)شدرات@77 55)

سقط(5)
سقط(6)أأطم@

أح(س
(7)

ساليد"الا""أ@(ي

الحلا@والطرالصلاح،اسل@للحطبالعارةهده(8)
هدا@يلي

/1)"الكمابة"
امحاس@و"6(،9

لاصطلاح
لإيصاحواالخقيدو")091(،"

"الوفيةالكتو")56(،"

(319/1)



الضشسدالرا@غالموع

ا"اومئقطعاكان.متصلاخاضة،كلتالنييعنجاءهوما"

."المتصلالمزفوعفىالآيشتعمللا"وغيره:اتحاكموقال

سكمالككان(فتصلاخاصة،@صعالنبيعقجاءما)هو"التمهجد""

ا-عقيالعنكمالكمنقطقا()أواللهرسولعنعمرال@عنلا@ع

ر.يخاللهرسولعنعالمر

ممنطع،و*@وجمأاللهرسولإلىألسدقدلألهمسد؟فهداأقال.

"أ2(.عاساسمىيسمعلمالزفريلأد

والمرفوعالمسمديخ@ويالقولهدأوعلى

الإشلام.شيحوقال
"

المغصل،5الخرسل،علىيصدقأدعليهيلرم

"@هقائلولامرفوغا،كادإذاوالمنقطع
(3)

الآئستعمللا"وغيره.الحاكم)وقال
المزكوعكي

(")
المتصل(

)د(

عنانرغداسوحكاةوالمدل@،والمغصل،والمزسل،الموقوف،بخلاف

والحطي@،كلاملحعيدصىول@الأصح،وهوالحديثأهلصقوم
له

@يالإشلامشيخجرم
"التخبة"

(7)

اليزفوع.م@أحص@يكود

الحاكمقال
"

عنأحرتإشادهيريكودلاأددالم@شرطمن

لاوغا،مرفوأطهولافلاد،عنللعحيولاللاد،عنحدثتولافلان،

رلعه
"رلا@

(8)
(@/41د/أ0

سقط(1)
لاخصار(23-1/21)التمهيد""(2)أر(م@

شرح)3(ا
سحوه(121)الثكر"دحه

،4(
الموصوعأاأحلي

دىءولر"

الطرى@يالححصلدلللافالولدمحنصرالمعماه(17)"الحدلتعلوممعرفة"(5)

مىالملحصالمقصرس"
الصلاحاسكا@

"لعلأص"

المقحع
1/1)العلقىلال@" 1،)0

@يلدهيوا
ليليلحرحاوا)24(،"لموقطةا"

"
مح@صره

"

0؟(1)902،شرحه@ع

"الحة1(7)(25/1)الرعدلاسالمهبد""(6)

1)911،شرحخامع 20)

(19)"الحديثعلوممعرثة"(8)



لنواوياتقري@شرحكيالراو@للىرلص

@

الخامسلنوع

المتصل

أوكانمرفوعااشناده،اتصلماوهوالموصول،ويسمى

كان.منعلىمؤقوفا

أيصاالموصول(ويسمىلمتصلاالخامس.لنوعا1

الصلاح.أئنقالاشناده(اتصلما)وهو
"

رواتهمنواحدكلبسماع

"منتهاهإلى"أإحارتهأو"جماعةالنقالدوقه-ممن

رادهلأخيرااللمظهذاكان(منغلىموقوفا)أولبياإلىكان()مرفوعا

الضا،ائنعلىالمصئف
"غيرهعلى"دقال:جماعة،اشوتحعهح،

دشمل
(4)

والمحوقو@المرفوععلى@رهلقحلاحاواسلعدهم،وصنالالعي@أقوال

عمر(أصعمرابنعنلافععنلمالكالحوقو@متلتم
()

وهو

ديطاهر
الضحالي.علىدالموقو@اختصاصه

إذاأ(/57أ@/لتالعي@ا(@/31أح/أق@رالوأما"@ثال:لعرا@ياوأوصحه

متصلةيسمونهافلاإليهم،الأساليداتصلت
@ي

أقا(@أط/94/الإظلاق،حالة

ث@سعيدإلىمتصلهذأكقولهم:كلامهم،يرووأقعفحائرالتقيجدمغ

الزفري،(إلىأوأالمسي@،
(8)

"ذلكونحومالكإلىأو

ديوالحكتةليل.
عليها،المتصلدإظلاقمقاطيع،تسقىأئهادلك

لعة.لمتصادي@واحدلشيءكالوضص

"

لم(.)"الرويالمحهل

"

(40)"الرويالمهل

(192)الصلاح،اسمقدصة"

الصلاحاسضدمة"
"(192)

"

"لخحصرةاشرح
(54)"لدكرةاو"

الصلاحاس@د@ة"
"(192)

"أ@،@ي

ليمل
"

سقط
أح(@

سقط
وأح(أط،،م@



المر@وعالشادس.لئوع

@

السادسلنوع

المرفوع

لاخاضة،النبيإلىضيفأماوهو
يمع

غئره،عتىممئلقه

فغلعنالضحابيبهأخبرماهوةوقيلمتقطعا،أوكانمتصلا

قوله.أوجمروالنبي

@ولاخاضة(النبيالىأضيفماوهوالمرفوع،السادس:)التوع

يقعالاتقرلراأوفعلا،أوأكان،
اوكا@فتصلاغيره،علىضطلمة

عيرهأومهالصحالىبسقوطمنقطعا(

فعلع@الضحابيلهأخبرماهو"الحطي@:أقالأي)وقيل(

("قولهأوجم@النبى
(3)

الوسل.لدلكلأخرج

الإشلام.شيحقال
"

كلامهوأندلك،يثترطلمالخطيبأنالظاهرو

ئصيمهإتما@،أر/23/النىإلىيصا@ماعال@لأنالعالب؟مخرحخرخ

الصحاي
"

(3)

الصلاح:ائنقال
"

يرالمرلوعالحديثأهلصجعلوص
ضقاطة

فلاد-(وأرسلهفلاد،رلعهمئلا.يقولودحيثأي:أالمرسلى-
(@)

عى@قد

المتصلبالمرفوع
"

سقط(1)
أح،م@

(1/96)"الكماية"(2)

الويةالكت"(3)
1/5)ححرلاس"الكت"والطر(317/1)" 11).

ما(4)
الصلاحاسيدكرهلمالمعقوفي@لي@

(193)"المقدمة@(5)



اتمربشرحلمحىفىالرا،ريبل@
لنواوي

@
@

السابعلنوع

قوفلموا

وهو
متصلدنحوه،آوفغلا،أولهم،قولاالضحابةعنلمزويا

فلدنوقفهفيقال:مقيدا،غيرهمفيويستعملمنقطعا،أوكان(

بالأثر،لموقوفاتسميةخراسادفقهاءوصكئدونحوه،لرفري،اعلى

اهذكلالمحذثينوعئدبالخبر،والمزفوع
اثرا.يسمى

أولهم،قولاالضحابة،غنالمزويوهوالموفوف،الس@الع:التوع1

ولسمعملمنمطعا،)أو@سادهكاد(!)ممصلدتقريراأينحوه(آوكعلد،

كالتا@غيرهم(في
الرفريعلىفلددوقمهفيقال:)مقيدا/ي@

والمزفوعبالأتر،الموقو@تشميةخراسانفقهاءوعندونحوه

الموراليالقاسمأ@قال"لالخبر(
(2)

ماالحريقولود.المقهاءمحهم.
يروى

ماوالأترالسي،عن
"الضحاسةعنيروى

(3)

و@ي
"ئخمة"

الإشلامشيح
"
الأتر"والحقطوعللموقوثقالو

(4)

هداكلتينالمحذ)وعندالضلاحائ@علىريادةالمصسفقاذ

أيالحديت،أترتم@خودطلأتهألرا(يسقى
()

رويةة

(1)
"أ@(@ي

وعيره
"

عدهو(2)
القاألوأحيد،محمدصلرص

الحراساليي@الثق@ءأعادم@الموراي3
6سةتوليلعيةان 1/2)"تواللطالألسماءاتيدب@لم1 8 0

8ت لم(2

الصلاحاس@قدمة"(3)
"،491(1 95)

سحوه

1شرحهامعالمكر"دحمة"الم( 1 دححوه(91

فى(أ
"إدا"أط(دي



الموقو@السالعالتوع

لمانكدا،نفعلاونقول،كتاالضحابي.قولأحدها:فروغ:

موقوف،فهوالتيى،زمنإلىئضفه

أنقخاودكر،ساالام@ال@وعسعدالصلاحابنذكرها)فروع(

كدا(نمعلى)أوكدا،نغمول(كتاالضحالي.قولب(/57/@)آحدها@

أ.موقو@فهوالنبيرمنالىئضفهلم)انأ،لم/أد/2كدانرىأو

الصلاحائنقالكذا
(2)

"الغصم@وحكاهللحطجصأ3(،سعا

شرح

مسلم
والأضولالمقهوأضحابالمحدثي@الحمهورصعن"

(.)

رآطلق

ائحاكم
()

لآمدبوالراريأ6(وا
(7)

الصخاعال@وقاذمركوغ،أثه
إته"

الثيءيرنشطعلاال@دكالت"عاثتة.لقولومثلهالظاهر"،
(1)

"الا@ه
(9)

"
(10)

فيالمصم@وحكاه
"

"قالالثاتهاء،م@كثيرعن"المهد@شرح
وهو

العراقيوصححهالمعنى"ح@تم@قوي
(12)

لامالإدوشيح
(113

وم@
صعدلاإداكا"قال.اللهعدئ@حالرعنالبحاريرواهماأمثلته.

الصلاحاس@قدمة"(1)
الصلاحاسمقدمة"(2)(961-102)"

"(96،19 71)

2/5)"لهالكط"(3) 36)(4)1

ملمشرخ
د(1/4)للووف@

(22)"الحديثعلوم@ر@ة"(5)

2/2)للراري"لأصولاعلمديالمحصول@"(6) 00)

(7)"

2/1)للآمدي"الأحكامأصولليالإحكام 11)

أح،ولمحىلالىء""أأط@ى(8)
النىء""

ثييةن@ألياسرواه(9)
9/7)"المص@" 4لم،6 "المصتالرراو@يوعد7(،7

2،32لم/01) لياليهاقيوأحرحه5(،3
8/2)الكرى"" 56)

ليالصاعاس(10)
@يالرركيعرلقلأ"العدة"

1/3)"الكت" 22)

(11)"

1)1/99،"المهد@نرحالمحموع 00)

ا(12)

(57)"والتدكرةالتصرةشرح

كما(13)
مي

"

شرح
1)801،"الححة ليقالولكه3(،1

"

المتح
موقو@أدهوالحق""

بمطاه
مركوع
6

الصحالأدحكضا،
ممام@يأوردهلي

حححاحلاا
وا"،

له"ال@"



النواويتقربشرحفيالرا،؟ريصت@

مرفوع.أتهفالضحيحأضافهوان

لأول،الضوابوامؤقوف،عيلني:شمال!امامل!اوقال

الجمهوربهقطعالذيفالضحيح(أضافه)وادسثحنا"لافيداوكبرلا،

مرفوغ()أتهوالأصولالحديثأهلمى

الضلاحائىلظ
علىاطلعجمراللهرسولسأدمشعردلكطاهرلأر"

دلك،
مؤالهمعلىدواعيهمألتودرعليه،وقررهم

(3)

دينهم(أمورعن
أحدوتقريره

"المرفوعةالنوجوه

أخرجه"اللهرسولعهدعلىلعزلكثا"حاس.قولديكأمثلةومن

الشيحاد

الله،أرسولعهدعلىالجللحوملأكلكا"وقوله.
(7)

"ك@
(8)

أط/

ماحهواسالثسائيرواهأ(/50

لاسماعيلي(:)اكرألولإمام(ا)وقال
ا()موقوفإئه"

(9)

لأول(الضوا@واأحذا

لعيدوهو

أحرحه
ا@

2حاري 9 9 ثىالحديثلهداالتمثيهلوقع(31
"

للسط"المعيثقح
وي

"طرأد

ملمشرح
"

او"ه(،لم/1)للووي
لمحموع

"لروياالمهلو"9(،1/9)له"

"الاري@خحو"4(،0)عةحطلاس

(483/9)ححرلاس

ثي
"

"سؤالهعلى"المكر"لحةشرح

لاس-المكر"لحةاشرحلىوهوالصلاح،اسسدكره@المعمو@سماص
الصلاخاسإلىيسهأددور(108)

الصلاحاسمقد@ة"
مادود(197)"

المعقوليرير
5الحاريأحرحه 2 0 1ومسلم1(،7 4 4 01)

وأخ(وأ@(،أر(،@ي
"

الي
"

2(،20-7/102)الائيأحرحه
ومي

1الكرى"" 4 8 2 9احه@واس3،1 7 131)
الصلاحاسمقدمة"

إليهوعراهالإسماعيلى،عىالرقالىلكرايللاغاص(197)"
@يويلوا

لمحموعا"
"(1/99)-



الموقوفالسنالعالتوع

اوفينا،وفواواللهرسولحياةفيبكدابأسانرىلاكتاقوله:وكدا

فيبكذابأسنايرونلاآويفعلون،أويقولون،كانواأوأطهرنا،بئن

آضحابكادالمغيرة:قوللمزفوع:اومنمرفوغ،فكنهحياته

بالأظافير.بابهيقرعونيوراللهرسول

المصئ@قال
@ي

"

مسلمشرح
مقاالمعلدلككانإدآحرودوقال""

إشخاقألوالتحفطعولهذاموقو@ا،كادلا@مرلوغا،كادعالابخ@ىلا

الث@را
ري

(1)
"

تصريخالقصةكاد@يلإد"
(3"

إحماكا،@مر@وغأ(،أ@/23/ساطلاعه

ع@ر:اب@كقول
نيهابعدالأمةهدهأفصلحنلمجلىاللهورسولتقولكنا"

ويسمعوعحمار،وعمرلكرأبو
أ@/الطراليرواه"يئكرهفلااللهرسولدلك

فيأ،/58
الصحيحليوالحديتالكحير""

(@)

المدكور"النصريحلدود
("

حياهلمحيلكدابأسالرىلا)كتاالضحابي.أيقوله()وكذا

اووديفودكائوااواطفرتا.)لينوهوأو(فينا،وهواوالله،رسول

@ي@@خمرفوع(فكلهحياته/فيلكدابأشايرونلاأويمعلون،
كت

شعسة(أب@لمعيرة(اقوللمرفوع:ا)ومنالمساليد
(6)

آضخاث)كاد

بالأظاكير،1(لابهيقرغودأ(أر/33/كل@اللهرسول

الصلاخ:أئىقال
عله.لاطلاعهأخرىهوبل"

الحاكم:وقالقال.
منذاالقسةأهلم@لسىمنيتوفمههذا"

(8
،"

"

(202)للثحراري"المقهأصود@ياللمع

"

مسلمشرح
"أر(@ى(3)(1/54.55)للمووى"

لصرسحه
"

لى
12/2)الكير،" @يوأصله5(،8

"

صحيع
الط

ري
"1 3 6 5 5 1

(58)75،اوالدكرهالصرهلنرحالعرالى@ىاكلامهدا

أد(م@سقطت

ثىوالحهعى)91(،"الحدتعلوممعر@هثىاالحاكمرواه
/2)الر"إلىالمدحل"

1 7،11 72)6 5 حمعالأطابر"و"(91
الحمعحمعلهيأطمار""

الصلاحاسعدلعدها
"

مر@وغا"يحي



-ا-صا//-
النواويتقربشرحفيلى4الراريصت@

قةووا@"موقو@وبل،@لغسسد،ولي@ثيه،@اللهرسوللذكر

ائهعلىتأولاهئئمعليه،أخذلاهكاوقدقال:كدلكولنسالخطب

المعحىح@تم@مر@وغاحعلاهئما@(@أد/24/لفطا،لمسندلي@

قال
"

حبثم@مر@وعاحعلحاهتما@لمطا،موقو@لسقماسائروكدا

التهىالمعى"أ3(0

فيالحاريأخرحهالمدكوروالحديت
"أ4(لأد@ا"

أس.حديثم@

الإشلامشحوع@
"

المعيرة،حديثمنعليهالخمتيشديالاسلعص

"لهيطمروا@لم

ليالبيهقي@أخرجهالحمد،ودلهتع@،للالهطمرتقدقلت.
أ@يالحافطاللهعدأ@أحرلاقال"المذحل"

"

("الحديثعلوم
(6)

الريمقيأحمدئ@محمدتاالواحد،عبدالربيرس
(7)

يحيىئنزكرياثنا@

بئمحمدعنحسان،شهاممولىكيسادتاالأصمعي،ثناالمنقري،
سالغعيرةعنسيري@،نرمحقدعنحسالا،

لعدهأشارتئم@دكره،سعة،

ألمس.حديتإلى

وحوك@النبيصمةدكرديهاالتيالأحاديتاقفاقاأيضاالمردوعومن

ذلك

ماالتايرقولأفا
قطغا،لمرفوع@ليستقدم

زصإلىيصفهلمإدثم

(1)"

شصر@(19)الحديا"علوممعر@ة

(2)"

2/2)"الراويالأحلاقالحامع الصلاحاسمقد@ة"(3)(91
"(198)

0د"لمصالأد@ا"(4) 8 0 ديوهو1(،1
"

صحيح
8لمود"الأد@ا 2 41)

دكر@ي(5)
2/5)"المكت" ححر-اسأى3الصلاحاسكلام(18

اعنرص"
معلطعليهه

ي
"ل@ةأل@حدتسرواهإلماالحط@دلح

(6)
@ي

"

"الكرى"الس@إلىال@دحل

"الأمالي@ي

(7)
لدليقيا"أ(@ي

"

"أ@(و@ي

الرثقي
"

وراحإ
4/2)ماكولالاس"لإكحالاا 27-



المرقو@السالعالتوع

كدا،لشنةامناركذا.عننهينااوبكدا؟أمرنالضحابي:اقوللتاني:ا

اقي@احمالادأصا@ة(@أ@/85/د@مو@و@،لا@مقطوعالضحالة

المبموحه
لوولمجواليئس@حلا@إليهيس@لاقدالضحاليتقريرأد

المصئص@قاليفعلود"،كالوا"قال.
@ي

"

مسلمشرح
على@عليدذلا""

جميع
أء@لعقستلهيخصه@أدإلا@يه،ححة@افىالعص،للالأمة،

لهلقلأفيكوفىالإخماع،
"حلا@الواحدثوته-و@ي

(3)

أدطأبئ"عطيةأتمككلولبكدا(أمرلاالصحالى:قول)التاني:

نخرح
4)

العواتقالعيديرفي
)د(

ل@يغضأدوأ@@الحدورأ6(،ودؤات

الشيحادأحرحه@،/50ط/@المسلمير".مصلى
(11

5الخما-،اتاععنلهيحا"أيضا.كقولهاكدا(عنئهينا)أو

مي@ضا

أيفاأحرجاةعلينا".

عليكقولكذا(السنةمنأوأ
"

مى
الك@ص(أعلىالكثوصغالة

(9)

لي
اليالأشواسداسةا*روايةفيداودأبورواه"السرةتحتالصلاة

ا

(61)"والتدكرةالخمصرةثرح

@ي
"

مسلمثرح
للووي"

للإححاعلقلأ"
"

"

(1/55)للووىمسلماشرح

ثي
"

مسلم
أدكت-اليتعيآمر،-""

لحرح
"

وهيعانق،حمعالحوانق
احلوعافارلتاليدريد،هميوفالالالعة،ريةالط

هيالسكيتاسقال
ط

لي@
لروحلىماتعسأدإلىتحلعأر

"

يض@ح

لمسلم
"(254/6)

لمل@الووىنرحاباجهطيكود@ىسحرالحدروسلاليوت،الخد"
"

أل@طأحرحه
ري

9 7 ومسلم1(،4
9 8 لهواللعط1(،1

2الحاريأحرحه 7 8 ومسلم1(،1
9 3 81)

سفط
أخ(س

7داودألوأحرحه 5 اللهوعد1(،6
ص

أحمد
لي

1/1)المسد"رواثد" 1=،)0



رت@
لمواوياتقري@شرحفيالراو؟ص

الضحيحعلىمزفوعكئهأشبهه-وماالأذان-يشئفعأنبلدذأمرأو

بمرفوع.ليسوقيل:الجمهور،قالهاندي

أس@عنأحرجاهلإقامةاويوترالآداد(يشمعأدأمر@الدذ"أوأ

الجمهور(قالةانديالضحيحعلىمرفوغكلهأشبهة-وماأ

الصلاحاشقال
صإلىبظاهرهيئصرفدلكمظلقلأن"

الأمرله

يمماللهرسولوهوسثته(اتاعيح@أومروالني،
"

(3)

عيره.وقال
لاواللعةلا(@أح/23/الثرعبيادالصحايمقصودلأد"

يصحولاوالقياسوالإخماعوالسمةالكتابم@يتلقىوالرعالعادة،
يريدأن

مالكودالكخا@،أمر
الإخماعولاالاس،يعر@همشهوزاالكتابفي

لأن"

بهذاالمتكلم
(@)

لاإذالقياس،ولالفسه،أمرهويستحيلالإنجماع،أهلم@

"الرسولأمرالمرادكؤدفتعين@ه،أص

بمرفوع(ليسنوقيلأ
(6)

القرآد،كأمركيره،الامريكونأدلاحتمال

وأجيبغيره،سنةيريدوأدألاستماط،أوالخلماء،بعضأوالإخماع،أو
دلك،سعد

مع
الأولالأصلأن

فيالمخاريأد/34/1،روىقدو"
"

صحيحه
"

عنشهاب،اب@حديثلي

=

1/1)رقطيلداوا @يلحورياواس1(،2/3)ليهقيوا6(،8
(1/339)"لتحقيئا"

عليصححيمةأليرسدصرصادسصإسحاقاسطريقص
الطأحرحه(1)

ري
3 101 3وصسلمأحر،ومواصع6 7 لهواللثط(81

الملاحاسمقدمة"(3)الصلاحاسعدليس(2)
لقصر@.(198)"

حدها(41
يى""أط(ثي

(5)
ثي

لعص(525/2)ححرلاس"الكت"
محتصزاالكلامهدا

حماعةاسدلكعرا(6)
دي

"

وصوعيرهالإسماعيليإلى(41)"الرويالمهل
اساه

ححر@ى
2/5)"الحكص" صالكرحىالحس@أدىإلى(20

"الكمالة"والطرالححمه

5-528/2)للحطيص 30)

(7)"

2/5)"الكتو"يبر،دتصر@(113)العكر"حةشرح مطولاسحوه(20



الموقو@الشالعال@وع
بر--؟

أسه،عنعمر،عدننسا@
لي

ققت
قالحيرالخخاحمع

(1)

اس@اذةلضا،ط@،أر/33/@هخرالئنةأ،ا@/95/تريدكنتإن"له.

شهاب:
يسالم.مقلت

"صقال."؟لمجماللهرسولأمعله"

لدلكيغمودوححل

"سثتهإلا
(3)

وهوسالم،فقل
ال@حعهالفقهاءأحد

الخقاطوأحدالمدية،أهلص

شهإلالكيريدود@لااللة،أطلقوا.إداأنهمالصحالةعقالتالعينمن

"@كال@ي

ثيهيفولودلا@لممرفوغا،كانإرسعضهمقولوأقا

)؟ا

قال

اللهءلمج@م؟رشول

وصواحتياطا،تورغابدلكالجزمتركواأ@هملجوابه
أيقوذهدا

"أن@:عنقلا،،
ص

لسغا"عدماأقامالنبعلىالبكرتروحإدااللة

ال@ين-لا"إلىر@عةألاإنلقلتشئتلو"قلاط:أبوقالأخرحاه.
اد(

"قوله.لأدأكلإلث،لمقلتلوأي.
من

إيرادهلكىمعاه،هدااللة

أولى"الصحاليذكرهاالتيبالصيعة
(6)

لعصهموحصص
لعحرالحلا@

خلافسلا@مرفوعذلكقالفإدهوأماالصديق،

عمراسقالنملمالمهودلكقائلأدالحاريثيالدي(1)
كالواإصهمصدق،"

"السةوالعصر@يالطصليىيحمعود

(2)
سالم-.قولمىالخاري-لي

عرنيوملالصلاة"
"

1الححاريأحرحه(3) 6 6 21)

(4)
رخ(.لي

عنه"

المحاريأحرحه(5)
5 2 1 ومسلم1(،4

1 4 6 لثطإلىاقر@وهومحخصرا،(11

لمخاا
ري

ححر@ياسكلامهذا(6)
"

شرح
1)111،"الحمة 13).

ديالحميالحاحأميرمحمدسدكره(7)
المعرو@أمي@ومحمدوالتحجر،،ا@رير"

لادشاهلأبر
دي

@دربللمط(3/98)الخرير"تببر"
اسودكرهالمصص،لمط

ححر@ي
2/5)"الكت" د(21

حوه



النواويتقربشرحكىفى4الرارلصل@

ليشيمةألياسأحرجهماغيره،فيالوقصيدو@قلت:
"المصئف"

بالئوطيؤمركاد"يقول:مالكئ@أسىسحعتالسدوسى@ال.حنطلةعن

"لأص:@قلت"،بهيضر@ثمححرير،لي@يدق3تمرته@تقطع

زمادصفي

لظ"هدا؟كاد
"

"

"الحظا@ئنعمررمانلمحي
(1)

حلا@@لا"،جم@اللهرسولأمرسا"كقولهبالآمر،الصحا@صرخ@إر

أص(حكيماإلا@يه،
(2)

و(أداود
(3)

الحتكلحشلعص
(4)

حخةيكونلاأله

عدلأ،/51أط/الصحاليلأدلاطل؟للصعي@،وهدالمطه،يمقلحتى

النحثقبعدإلاذلكيطلق@لالئساد،عارف،

"الحنقينيقال

"قولهوحكم
ص

يرعباساسقول"،الة
متعة

الحح.
القاسمأبيسحة"

"
(6)

لا"الولد:ئماعذةفيالعاصيئنعحرووقول

دأودألورواهليا"لسةعليحاتلسحوا

الم@حفي@روقول
الدارقظ@ي@،أ@/95/صخحه"الهأص@"

"لسنه"
(8

للردعوأقربهابعص،صأقربوسضهاقال
"،القاسمأيلسة"

""اللةأصست"دلك.ويليلا"،سنة"ويليها.
(9)

(5)

(8)

9)

لىشيمهأىاسأحرحه
2"المص@" 9 1 5 الرشد@(397/9)(41

سقط
سقط(3)أأطمى

أح(مر
2/5)"الكت")75(،"كرهوالطالسصرهاشرحالطر (113)"الحمه)شرحو2(،2

وحموع
ما

حكاههداأدعدهم
فيالصماعاشوتلميدهالطريال@ألوالقاصي

"العدة"

ق@ألو!والثن

"التحقيق"أ@،@ي

1الحاريأحرحه 1 6 8 8،1
1وصسلم 2 4 21)

2داودألو 3 0 81)
لهالعاصعووسصدؤبسق@صةطريقم@

"
الدارقطيلسى

"(1/1 9،51 96)

"

امحاس
لاصطلاح

"

دضر@(199)لللقيي



الموقو@الشالعال@وع

بغدة.اوجمرواللهرسئولحياةفيقولهبينفرقولا

فرق)ولا

إداأقابعده(آو

فاإداديهوحكى

للااحتمالانليه

قولهوكدا

صححوعبره،و

@@ئيماللهرشولحياق)فىتقذمماالصحابيأي.قوله(لين

الصاعالردحرمالتاير،ذلكقال
"العذة"

(1)

مرسل،آنة

وللعراليلا،أوأخخةيكودهلوخهي@المسيصاسله
(@)

يكود(هلترحيح،
(3)

مرسلأمرفوغاأوموقوفا،

.

"
م@

"الة
المصمص@ط،دماوخهار،ليه

مسلما"@ي

القديم.غقالر@عالداوديوحكىوقكله

الرفع(.حكملهالذيالموقوفأتكملة

"
قلصياقاللاومتلهالضحالي،عنحاءماأيضاالمرفوعص

حرمماع،ال@علىديحملديه،للاحتهاد(@د/34/@ضحالولاالرأي،
له

ليالرازي
"المحصول"

(@)

م@واحدوعر
الحديثأئحة

@يالحاكمدلكعلىوترحم
المساسدمعر@ة"كتاله.

(6)

لااليأ(أح/33/

مسعوداب@صقولومتلهسمدهايدكر
"

كمرعرالا@قذأوساحراأتىمر

محمد"علىأنرلبما

ديالرركىالصاعاسع@دلكدقلأ(
/3)"المحبطو")1/724(،"الكت"

3 ثيالملضواسلم(،5
"

المقمع
يروالعراقي)721(،"

"

ضرح
"ةوالد@@ة

والإلصاالتمطو")16(،
5

دىوىوالسط8(،6)76،"
"

لح
1/2)"المعحت 23)

ديالراقيلكلامحدامقارءالمصم@وعارة
والإيصاحالتقييد"

"

للراليالمستص@ى"(2
"(1/1 سقط(3)(31

أح(م@

4)"

مسلمشرح
(99/1)"المهد@نرحالمحموعو")1/55(،"

2/2)"الأصولعلم@يالمحصول"ه( 00)

علوموصرءأأ@@ى(6
الأسالد""الحدت

سدها@ي(7
""الحدتعلومصرلة"

"مجس@اللهرسولص

"الحديثعلوممعرلة"(8

يعلىألوأيطممعود،اسقولوأحرح(22)12،للحاكم

0 8 8/1)واليهقي4،،15 يروالحطيص6(،3
"

أليبت(8/60)التاريح،

مسعود،اسصيريمسهيرةصإسحاق



لنواوياتقريبشرحفيفىالوا،للىرلص

ديالبرعئدالنأدخلوقد
"كتاله

الثقصي
منأحاديثعدة"

ذلك،
مع

حثمةأليبرسهلحديثم@ها:للمر@وعة،الكتا@مؤصوعأن
(1)

صلاة@ي

@يوقالالخؤف
لاومثلهسهل،علىموقو@الحديثهذا"ةالتمهجد""

منيقال
"الزأيل@

أهلعنيأخذلمبصحاليتخص@صهإلىوأشارالعراقيذلكنقل
الكآ@

(@)

وصرح
ديالإشلامشيخلذلك

"

شرح
بالإخبارومثلهله،حارما"السخة

صالماصيةالأمورعن
والاتيةالأنياء،وأخارأ،/34أر/الحنق،لدء

محصوص،ثوا@@علهيحصلوعماالقيامة،يوموأخوالوالفتن،كالملاحم

عقاثأو
محصوص

()

"قال:
وص

ذلكأنعلىمينزلديه؟للاحتهادمجاللامافعلهذلك

الشادعيقالكماالنبي،عقعنده
(6)

فيالكسوفديعليأ،/60أ@/صلاةير

ركوعين.مىأكرركعةكل

لرسوله،أولثه،طاعةدأنهالأفعالم@فعلعلىحكحهذلكومنقال

":(7)كقولهمغصية،أو
يومصام@

@قدالشك
القاسمأباعصى

"
(8)

"

فيالرزكثيأيضابذلكوجزم
"

البرعدال@عننقلا"مختصره
(10)

وأخ،أر(،@ي
"حيثمةألي"

"أ@(و@ي

1الحاريأحرحه 4 1 3 8ومملم1،1 4 1،)1

23/1)التمهد"" 65).(

"

1)601،"الحةشرخ 07)

""المحهاشرحلي

ععار"ك@ول

2داودأسوأحرحه 33 6والرمذي1(،4 1

أهلأكثرعدهداعليوالعلصحيع،

1)311،"الحة 14)

1/1)ومالك 83)

ا(4

(62)"لدكرةواالسصرةلنرح

للشا"لأما"طرا(6
7/2)ثعي 61).

حس@حديتعماربت@"وقاللم@(8

مىبعد@وم@الي،أصحا@م@العلم



الموقو@الشالعالتوع

آويرفعه،الضحابى:دكرعندالحديثفيقيلإذاالثالت:

رواية:هريرةابىعنالاغرج،كحديثرواية،اوبه،يئئغاوينميه،

ا"الأغين...صغارقوماتقاتلون"

كقالالملقينيوأفا
"

حوالةلجوارلمر@وع،لي@هداأنالأقر@"
(1)

الإثم
(2)

ي،القالمألودلكإلىولس@طالقواعد"منطهرماعلى

عليه.وردهانز،عثدابىعنهنقله

ريعأويركعه(الصحابيكرعندبيتالحبفيقيلادا)التالت:

عناساسكقولبه(ينئغآوئتميه،أوالحديثأ
شزبةثلا"صةفيالثتفاء"

أر@ع،نار"وكيةمحجم،وشزطةعسل،
(@)

لئخاارواهلحديث.ا
ري

مالكوروى
@ي

سعدنرسخلعقحارم،أبيعن@،/51أط/الموطأ""

يؤمرودالاسكان"قال
6)

أد
ليالرفدراعهعلىاليضىيدهالرحليصع

حازم.أبوقال"الصلاة
أثهإلاأعلملا"

يممي
"دلك

(7)

يحلعهريرةأليعنالأعرح،وكحديثأ8(
"لقريئ@.تغالناصن":(@)له

حرحاها
(1)

يةرواهريرةآلىعقالأعرح،كحديتيةروا)أو
(11)

كؤماتماتلود

الشيحانأخرحهالآغين...(صغار
(12)

(1)
"حاله"وأ@(ور@،،أر(،وثى"،لةإحا"رد(شيةوحاأ،رخثي

(2)
لي

"أد(.

الاسم
"

الاصطا،محاص"(3)
ح

سقط14)(200)"
أط،ص

الحاريأحرحه(5)
5 6 8 01)(6)

@ي
مرود"يخ"أ@(

1مالكموطأ(7) 5 9 / 1المحاريطريقهوم@(11 7 4 0 1

(8)
لي

ل@ولهملما@رد(9)"حدتوكدلك"أط(
"

للع
"له

المحاري(10)
3 ، 9 1ومسلم1(،5 1 8 1 8 لهواللمط1

مسلموعدالمحاري،عدكدا(11)
"

"جممالييلع،

(12)
ثي

وهوالحاري،"أ@(
2عده 9 2 ملموعدله،واللمط(91

2 9 1 أوله1(،؟2

تقوملا"عدهما
تقاتلوا.،الساعة



اتقريبشرحفيالرأ،3رلصل@
لمواوي

التابعي:عندقيلواذاالعتم،أفلعندمرفوغوشبهههذافكل

مرسل،فمرفوغيزفعه،

الإشلام:ش@حقالوشبهه(هدا)فكل
"

بلفطورواهكير@سه،

الماصي
"

(1)

أويرفعه(التابعي:عندقيلىواداالجتم.أهلعند)مرفوغ

مرسل()فمرفوعالمدكورةلأنماطاسائر

الإشلامشيخقال
"

النحيعنقيل.لوذلكحكممايذكرواولم
أ

أقال(
(2)

ديسمثاللدلكطمرتأ،أد/44/وقد
كسيه@اليئعنالزار"مسند"

"القدسيةالأحاديثمنحيئدفهو@،رلهعنأي.يرويه

اعلىالاقتصارأتكملة

ومر
ألاقتصارذلك

قال.قالهريرةأيعن

الخطي@:قال

"المضرة

معلقول
القائل(:حذف

معالقؤل،على
سيرين:النكقولالقاثلحذف

"

منوشيءوغفارأسلم
"

(6)

الحديث.

هلعخاصاضطلاحذلك(@/6"أ@/أدإلا"

أأنهأسيريراسعنرويلكى
(8)

"قال.

شيءكل
هريرةأبيعنحدثث

مرفوعفهو

.(1"9)"الخةشرحو")2/535(،ححرلاس"المكت"

سقط
أح،ص

7الرار 8 ححر@ياسالحامطوقال1(،1
2/5)"الكت" 39)"

رواتهحس@،حديث

"الصدقأهلمى

"الكت"

5)1/835،ححرلاس 39)(5)
"أ@(ي

"المامل

3الحاريرواه 5 2 له،واللمط(31
2وملم 5 2 1،1

يهو@(523/2)"الكماية"
زيدحمادصقالإداهارود(.أللىموسىقال"

"،قاللظ"والصريود
مر@وع@هو

"

ساتط
أ@(@

ليالحطبأحرحه
2/5)"الكماية" 24)



الموقر@السالعالمرغ

يتعتقتفسيرفيفدادمرفوغ،الضحابيتفسيرقال:منقولوأفا

موقوف.وغيرهنخوه،أواية،نزولبسبب

روا"الحديث.فييقولأنكرهأمنفائدة.

المزوزي(1و@رأدالقاصيأخرح
(1)

@ي

مسصور،ن@بثرثناالقواريري
روأياسثا

الحديث:فييفولأديكرهكارانعريرغ@د

الشعر".

حدتاقال"الجثمجمتا@"

قالادأ3(
"

"

أنطعحي

يةلروااإتماويقول.ية،روا

روادأليالنإلىوله
(4)

كادط"قال
قالرواية،أقولأدينهاي@ع

أ@نظر(رواية@قلتلشتفر@ا
(5)

دسي@@أقولإلي،
"

أ@/33/ائحاكمهومرفوغ(؟الضحاليتمسيرقال.صقول)وأفا

ليقال@،
"الم@تدرك"

(16
"

الصحايأدالخديت@طليغلم
آسدتنا

يتعتقتمسيركى)كداثمسد"حديثالشيحشعندوالتريلالوخيشهد

حالر.كموليآية(نزولبسب@
أتةأسىمرتمول:الجهودكالت"

هادشمر

2الكلمأ@لكخحر@دسآزغ@اللهدأسرلأخول،الولدجاءقبلها،ير 2 35)

مسلمرواه"لآيةا

أبللرمذحلولاجم@لى،التيئعنإلايؤحدأديمك@لامقانحوه(أوأ

موقو@()وعيرءليه،

حهتهصالمرثوعأنإلاالتالعي،@ييقالوكدا@،أر/43/قلت:

مرسل.

سقط
أح،@

(2)

لي
(4)دواد""أ@،

مقط
أر(مى

الثاتحةسورةتثشر@ي(148/7)"المستدرك"

4الحاريأحرحه 2 7 12684@وملم1(،4

@ي
أ@(

@ي
أ@(



لنواوياتقري@شرحلمحيالراولىريبل@

فوائد:

يتعلقبماالرفعحكملهالذيالصحابىتفسيرالحاكمأتخصيصالأولى:

ونحوه(:النزولبأسباب

قدالحاكم،قولتمعهما،ومنالصلاحكاسالمصنف،بهخصصما

صرح
فيائحاكمله

"

"الحديثعلوم
(1)

"قال.@إئه
حذتاهماالموقو@ات:وص

المدفى1@لن@ثير@رأحهير@تعالى.قولهفيهريرةأبيعقبسخدهكاملننأحمد

1 2 "قال9

يومجهنمتلقاهم
القامة

عطمعلىلخمات@رك@لالفحة،@تلمحهم
"

مافأفاالموقو@ات،صالضحابةتمسيرفييعدوأشحاهه@هداقال:

هداكيريرلقوله@إلمامد،الصحالةتفسيرإدلقول.
أوردنمالوع،

أليهودققةجابر@يأ،أط/25/حديت

شهدالذيالصحاليفإدبحوقوف،ليسم@ندوأشحاههفهذاوقال

@يلرلتأئهاالقرآرم@آيةعن@أحبروالتنرسل،الوحي
أ@/حديث@إثهكدا،

التهى.مسند"0أ(/61

@يأظلقفالحاكم
"المستدرك"

فيوخضص
"

الئاسفاعتمد"لحديتاعلوم

فيحملهماأنوأفىتحصيصه،
جمععلىالحزصالتعميمعلى"المستدرك"

الأؤلالضربصفثيهلا@الصرفوع،شر@ليلىصماأوردالصحيح،

تقدملماالموقو@صهريرةأبيعقدكرهماليسأقول.أفيعلىالغمير،الحم
للرأيمذخللاوماالآحرة،بذكريتعلقماأدم@

(3)

المر@وع.قبيلمنفيه

مرفوغا(؟يكونفلاالنزولسببالراوياستنبطإذاأالتانية:
@،/44أد/ذكروهما

مرفوع.الزوللس@أنم@
الإشلام:شيحقال

استنسطإذاماإطلاقهعلىيعكر"
(3)

السبب،الراوي

(1)"
(20)91،"الحديثعلوممعر@ة

(3)
"أسقط"أر(@ي

(2)
"أر(ثي

"الرأييدحل



االتوع
لسابع-

لموقو@ا

حديثفيكما
(1)

ر
ل@تلتهالطتر"أ2(.ميالوشطىأدثالت.ن@د

مر
حطه

كتاب(.فىالتفسيروآتارأحاديثبجمعالسيوطياعتناءأالتالتة:

كألححعتأصحاسه،وعرالتعسجر@ياليمغنوردبمااعتنيتقد

حديثآلا@عثرةم@أكثرمهحافلاكتابادلك

حجرابنأتقسيمالزابعة:
صريحالىوالتقريريةوالفعليةالقوليةالسنة

3الإلماس@توقسمهاوتقرير،وفعلقولالةأرتقرر
صريح،إلىم

حكمو
ا

صريحاقولاالمردوعلمثال
"

الله--،رشولقالالضحالي:قول

للرأقيمذحللاماقولهوحكماوسمحت.وحذثا
(@)

صوالصرثوعه@

يمعل.رأيتهأودعل،قولهصريخاالمعل

الشصي.الإمامشيححاقال
مردوعدعليتأتىولا"

شيئومتلهحكقا"

ليعليعنتقدملماالإسلام
الكسو@صلاة

عندهلكودأناليع@عندهكؤسهم@ينرمولا"شيخناقال
ألغلهم@

أمنجمدهيكوفىأدلحوار
7)

"قوله
(8)

الضحايقولصريحاوالتقرير

النالقالمعيرةحديتوحكضالمجده،بحصرتهلعلأولعلث،

لعدها
لي

"أط(
رب

"ت

1داودألوأحرحه 5/1)وأحمدلم(،ا1 ليوالطري3(،8
4الخمسير"" 9 8 1،1

لحصهوقدممقود،وهوالقرآد"،اترحمادكالهيقصد
لي

وموالمؤر"،الدر"كاله

ولامتد

"

ضح
ارأى"لدحللا@ا"أر(س(5)(106@"اد@

@يالنضئيالدي@تقيعراه
النفىالدبركماللوالده(2لم2)"الرنةالعالي"

سقط
رح(@

1

2)صالحة!لطمشرح@يالرتةالعالي 43)



ير@
ويلنوااتقري@شرح@ى4؟الرارلصت@

@

التامنلنوع

المقطوع

قولاالتابعيعلىالموقوفوهووالمقاطيع،المقاطعوجفعه:

المتقطع.فيالفبرانيتمالشافعي،واشتعملهفعلد،أوله،

المقطوع(.التامنالتوع1

قولاالتالعيعلىفالموق@وهووالمقاصليع،المقاطع)وجمعه

لماثذيالمتقطع(فيالفبرانيتغالشافعي،واشتعملهفعلا،أوله،

والدأرقظميالحميديبكرأبيكلاموكدأ@يإشناده،يتصل

الاضطلاحأشتقرارقبلدلكاشتعملالشافعي(@/61أ@/أنإلا
وهوحس@،الأحاديث:سعصفيقالكما

(3)

الشيخيى.شرطعلى

"كتابهفيالموصليحفصأبيأطريقةفائدة؟
وذكر"،الوقوفمعرفة

المقطوع(:مظان

المؤصليدذرئنحفصأدوجمع
(3)

علىالوقوفمعرفة"سماهكتائا

"الموضوعات"أصحابأوردهمافيهأورد"المؤقو@

وهو@يها،مؤلماتهملي

بعدهفمنتابعيأوأ،أح/43/صحابيعنإماع@،الثبيئعيرعنصحيح

ديإيرادهإن"وقال.
والموقوفالموصوعفبينغلط،"المؤصوعات"

"فرق

"الأم"الطر(1)

المنالدسملعلى(308/7)للنا@عي

(2)
وأح(أط(،لي

"

وهي
"

ثقيهحا@ظمحدثالحنمي،العوصليحثصأسالدض،صباءلدر،لنعمرهو(3)

توثي
6سة 2 2@"

7/1)"سالوياتالواثي 36)

.(13)"الموقو@علىالوقو@"(4)



المقفرعالتامن-التوع
-

أ؟بم-

وم@
والمقطوع:الموقوفمظان

الىراق،وعدفألياسمص""

اتفاسير"و"
1،/35أر/لمدراوالرحاتم،أبيواب@جرير،بن

وعيرهم



لإء-@ا@
لنواوياتقري@شرحفيالراوليبرل@

التاسعالنوع

-

المزسل
س@و

قالالكبير:التابعيقولأنعلىالفوائفعلماءاتفق

التابعئيقبلانقطعفإنمرسلد/يسفىفعله،أوكذا،بمجيلىاللهرسول
مرسلد،يسمىلاالمحدثين:منوغيرهاتحاكمقالأكثر،أوواحذ

واحدقبلهسقصدفإنك@م،النبيعنبالتابعيالمزسليختصقبل

الفقهفيوالمشئهورومتقطع،فمغضلأكتركانوانمتقطع،فهو

الخطيب.قطعوبهمزسل/الكلأنوالأصول،

المزسل(التاسع:)التوع

ئ@أللهكعبيدالكبير(التابعيقولأقعلىالفوائفعلماء)اتمق

تجوواللهرسول)كالالمسي@ب@وسعيدحازم،أبينجنوقي@الخيار،نجنعدي

هكذاالتابعي(قبلانقطعفانمرسالد،يسفىفعله،أوكذا،(@أضد/25/

الصلاحائنعر
(1)

"والصوا@للحاكمتبعا
الصحابيقبل

أو)واحد"
يختصبلمرسللى،يسقىلاالمحذتين:منوصحيرءاتحاكمقالأكتر،

تقدمقبله(لم@ق@فإنك@،النبيعنبالتابعيالمرسل
فهو)واحدفيهما

أيضا.ومنقطع()فمعضلواحد@ن)أكتر(الساقطكان(نومنقطع،

قطعوبهمزسل،الكلأنوالأصول،الففهفى)والمشهور
الخطيب(

(3)

إلا(أ،أد/54/أقال
(4)

حيثمنبالإزسال،يوصفماأكثرأن

ك@والنبيعنالتابعيروأهماالاشتعمال،

الصلاحاس@د@ة"(1)
"،)402(

(435)"الكعاية"(3)

(2)"
(25)"الحديثعلوم@عرفة

سقطالم(
أهمامى



المزسلىالنالسعالتوع

لرفرياقولوأمالعبارة،والاضطلدحافيختلدفاوهذا

خضهمنعندفالمشهورالنبي-@،قالالثابعين:صغارمنوغيره

مئقطع.بئبمرسل،ليسوقيل:كالكبير،مزسلأنهبالتابعي

لا@لعتارة(واالاضطلاحاكيختلا@ا)وهذاالمص@قال
ي

لاالكللأنالمضى"
يححح

احضووالضحذثودهؤلاء،ولاهؤلاءعدله
اسم

عقموا.لأصوليودواوالمقهاءعيره،دودلأؤلباالمرسل

شالتبيقالالتالعينميغارمنوعيرءاقىهريقول)وأفا

(1

ليسوقيلكالكبيرافرسلآتهبالتابعيخضهمنعندفالمشهور

التالحيى.صأ(/62ه/1روايتهمأ2(أكئرلأدمنقطع(،للبمرسل،

موصول(!حديثهوتابعيمرسل،حديثهأصحابيتنبية:

ثئمكا@روهوالتيئصسمعصلالئالعي،الفرسلتحصيصعلىيرد

جلا@لاموصولللبمرسل،لي@وحديثهأتمافا،تالعب@هوموته،بعداسلم

به،الاختحاحفي
كال@

أحرح@قدقيصر-روايةو@ىهرقل-ر@سولوحي

الأحاديثمساقوساقاهمسنديهمايغلى@يوأبوأحمدالإمامحديئه

الفسندة.

ممير،عيرالبيرأىوم@
صحالي،@إتهالضديق،لكرألينجنكمحقد

مراسيلديقيلمافيهيحىءولاالموصول،لاالمرسلحكمروأيتهوخكم

أدركالدقيالضحاليحلافألالعشصوشبهههداروايهأكثرلأنالضحالة،

حدا.لعيدالتاسعي@عنرواقهاحتمالفإنوسمع،

للإرسال(:القطانابنأتعريففائدة

العرا@ي:قال
لمعمرالرخلروايةالإزشالإد"القظاد:ابرقال"

وأح(أط(،@ى(1)
."اللهرلول"

(2)
لي

"أ@(

روياتهم
"

ومي
"روايته"أ@(

3/4)أحمد"الاماممسد"(3) 1يعلى"أليمسدو"لم(،1 5 6 21)



لمواوياتقري@شرحفي@الرا،ريصت@

و
منقطعالحاكم:فقالفلدن،عنرجل،عنفلانقال:دا

مزسل.غيره:وقالمزسلد،ليس

يسمع
أهو(هدأ@علىقال."،مه

(1)

"المزسلحدفيرابع4قو

فلدنا)عنشيحأورجل(عنفللىنالإشنادأ@يالرأويقال()وادا

الحاكم(:فقال
"

حكاهغيره(وقالمرسلد"لئس)منقطعهو
(@)

ابن

الصلاح
()

)مرسل(صولألا4كتبدعصعن

الحراقي:قال
"

دهوا@إنهمالأكثرون،عليهماحلافالقولي@صوكل

كيمتصل،ألهإلى
لسده

(6)

العظارالرشيدحكاهمحهول،
(7)

وأختاره

العلائي

بهأرادالأصول،كبلعصعنالصلاحائ@حكاهوماقال:

البرهاد""
(9)

يسثملمائتيالنبيكتبوزادميه،دلكذكر@إسهالحرمش،لإمام

ديوزأدحاملها،
"المخصول"

(10)

لهيعر@لاباسمسميم@

"كتابفيداودأبومشىذلكوعلىقال:

مافيهيرويفإثه"المراسيل

الرجل.فيهأبهم

هذاعلىالبيهقيرادللقال
ير

رواهما@جعلأ(أط/35/"لسنه"

كادإنإلاالتهتمبج@د،ولي@مرسلأ،يسملمالصحابةمنرجلعنالتالعي

@الضحالةكمراسيلحخةويجعلهمرسلا،يسميه
@،.أر/53/قىيث.@هو

عنالإسنادصحإذا"@،أ@/26/قالالحميديعنالئخاريروىوف

سقط
وأح(أرأ،م@

ا

العراقيألميةشرح
1/1)والتصرة)56(،" 46)

"
(4)(28)"الحديتعلوممعرء

ز(و@وأح(،أد(،@ي
الصلاحاسمقدمة"

"،602(2 07)

السححمعلى
أط(.م@والمحصلسد"،"

"(8)(120)"المحموعةالعرر"

.(25)النحصيل!حامع

.(1/633)د"لرهاا"

6(2/1)ريللرا"لححصولا" 6 6،16 6،7



المزسلالتاسعالتوع

ث@ئر

منوكتيرالالحذثين،جماهيرعندضعيصحديثالمرسلثغ

الأصول،وآضحابالفقهاء

ديكئملمد@حخةأدهوالصحالةمن(@/3لمأح/رحلإلىالثقات

لزحلا
"

حذثيالتابسمىرحلقالإداخنل.ئ@لأخمدقلت"الأثرموقاذ

صحيح@الحديثيغه،ولمالقحابةمنرجل
قال.3

لعم
"

(3)

الضيرفيودرققال:
(@)

الضحايعنالتالعييرولهأدسينالثادعيةمن

سالثماعلا(/45د/مصرحا@أوضعنعئا،

حسىوهوقال:
هذاعلىمخموذقولهأطلقصوكلاممتحه،

الهى."التفصيل

لاضعيص(حديثالمزسل)ثغ
يحتح

المحذتي@(جماهير)عندله

حكاهكما
صدر@يمسلمعحهم

"
صحيحه

"
(6)

ليائرعئدواس
التمثحد""

الأا

وأصحا@الفقهاءمن)وكتيرومالكالمسيصالنعنانحاكموحكاه

عيريكودأديحتمللألهالمحدوب؟بحالللحهلوالطر،الأصول(،

@صحالي،
يكودأداتمقد@صعيما،يكونأرفيختملكذلك،كانذا

سيأتي،كماكا@،غيرالإنجهاممعفالتوثيقثقة،عقإلايرويلاالفرسل

أؤلى.وحالايمئافالمحهوليقل،لاالمسفىالمخهولكانإذاولأثه

وأح(أط(،فيلعدما(1)
الصحالة،كمراسيل"

@اموال!الوهملياد"(2)
"(2/6 11).

لىالح@أحرحه(3)
-(585)"الكماله"

محمدسمو(4)
الالمىأعلمكادالالعي،العداديالصبرفيلكرألوالله،عد

توثيالثا@عي.لحدلالأصول
3لة 2 9@"

(437/1)لالو@يات،الوا@ي

لإيصاحوالمييدا"(5)
"،37(74)@

(6)"

1/1)النوويدسرحمسلم!صمحيح 22).

(5/1)المهيد""(7)



اتقري@شرحكيالراوفيبرت@
لنواوي

طائفة:فيحنيفةوأبومالكوقال
المزسلمخرجصخفإنصحيح،

غيرعنآخدمنآرسلهمرسلد،أومشنداآخروخهمنبمجيئه

صحيحا.كانالآول،رجال

أحمدمنالمطاتمة(فىحنيمة)وألوعهالمثهور@يمالك()وقال

)صحيح(عنهالمشهور@ي

المصئ@قال
@ي

"

لماذلك،وغيرهالبرعندأبنوقثد":"المهذ@شرح

دلأكان،دإنالحقات،غيرعنويرسليحترر،لاممنمرسلهيك@لمإذا

@3خا

"رذه@ي

القرونأهلم@مرسلهكارإداماالحمفية،عندقبولهمحلغيره.وقال
"لحديثعيرها@لا،منكادفإنالفاضلة،التلاتة

"الكذبيفثموثثم

ال@ائيصخحه

حرير.اشوقال
"

يأتولمالمرلسل،قولعلىدأسرهمالتاسعوفىأحمع

أحدعنولاإئكاره،عنهم
الأثمةمن

"المائتينرأسإلىبعدهم

كأثه-"ائر.عئدالنقال
يعمي

وبالعرذه،صأولأن
أحالك،فقدأسندمنوقال.الم@مد،علىلمحمواهلحضهم

فقدأرسلوص

لكتكمل

مسنذاآخروجه)منلحوهأوبمجيئه(المزسل،مخرحصخ)فإن

كاد)الأؤلالمرسلرجال(غير)عنالعلمأخد(منأرسلهمرسلدأو

هكذأصحيحا(
فيالثا@عيعليهلص

"الرسالة"
كارلمرسللهمقيدا

ثقة،سضىعهأرسلصلسمىإدأوصألا@ي@،
الحفاطشاركهدا@

لهأطمرلم(1)

@ي
"

أدذلكالمصمص،صقلملسقيكودأدوأحئى"،المحصوع
الحاثط

@ي
1/4)"الكت" فالنهالووي،لاالجد،دقي@اسصالعارةهدهلقل(75

أعلم
@طالسانيأحرحه(2)

5والرمدي8(،5/38)الكرىا" 2احه@والن2(،161 3 6 31)
لقله(3)

دي
(1/4)التمهيد""(4)(1/4)التمهجد""



الفزسلالتاسعلنوع

عارضهمالوصحيحان.وأتهماالفرسل.صخةبدلكويتبنن

الجضع.رتعذاذاعليهرنجحناهماطريقمنصحيح

فيوراديحالموه،لمالمأمولوفى
لاغتصاا

مماشرطدفددإدلمقتصاه،العلماءأكثر

قل.وحدت

ئقيأوصحاي،قوليوا@قأدد

دوأ(/63ه/1فرسله،يتملدكر@

عضدهو@االحرسلأيوآتهما(المرسلصخةلدلك)ويتبنن

واحدةطريق(منصحيحعارصهماب(أط/35/لو)صحيحان

ليهماالجمع(تعدر)إداالطرقلتعددعليه()رجحناهما

فواثد:

الشافعي(عندالمرسلأحكمالأولى.

لاأنهالئادعيعناشتهر
الخسصشعيهدسمراسيلإلالالمرسل،يحتح

المصمصقال
@ي

"

"المهد@شرح
(1)

وفي
لإرشاد"ا"

(3)
ليوالإظلاق"

يحتولاالحدكوره،لالروطلالمرسليحتخعهوبلعلط،والإنباتالتمي

أيصا.بهاإلاسعيدلمراسيل

ديقالالتادعيأددلك،وأصلقال:
"

المرليمحتصر
"

(3).

أحرلا

ليععنلثىاللهرشولأرالمسي@.ئ@سعيدعنأشلم،ريدسعنمالك،

دالحيواناللحم
ا

أعهد@علىلحرتحروراأنةعاساسوص
ر(

رحل@حاءلكر،ألي

لمحموعا"(1)
"(11/2 (82)لإرشاد"ا"(2)(01

(3)"
الويمحخصر

"(1/88)

مالكأحرحه(4)
@ي

ليالملقىاسقال6(،ألم(507/2)اليوطأ""
/6)المير"الدر1

4 ا@ترى"كمامرسلوهدا"(86

سقط(5)
رخ(@



لنواوياتقري@شرحفيالرا،3رلصل@

1أراألالكر.أبوفقالالعحاق؟لهذهأغطونيفقاللعحاقيأ،أد/64/ /36)

هدايضلح
(1)

المسيب،ئنوسعيدمحمد،ئنالقاسموكارالشافعيقال

وعروة(
(2)

لالحيوان.الثحملمعيحرموفىالرحمىعدئ@بكروأ@الزلير،ئى

أحذانعلمولالأخد،ولهذأقال
ألاحالف@ألتهرشولأضحابم@

عدناالمسيبابنزسالوالضديق.لكر
اشهىحسن

حسن،عدناالمسيباسأ@ارسالقوله؟مصىأصحانجا@يفاحتلص

حكاهماوحهيى،على
(4)

فيالثيراريإسحاقأبوالشيخ
"

اللمع
"

()

والخطيب
لعداا

دي
(6)

وعيرهما.

لأنهاقالواالمرأسيل،مىعيرهالخلا@عئدهحجةأنهمعناهأحدهما:
مدةدوحدت@ثت

رنجحنما@قالوأ.كع@رها.هيللعده،حخةليستأنهاوالثاني.
"الحطب.قالبالمرسلوالترجيحسمرسله،الشافعي

وهو

"الصوا@
(7)

أ،/35أح/

حهومنبحالم@نذايوحدلممامراسيلهفيلأنلشيء؟ل@والأول

على@،ه/1/36هذافيالمسباسوريادة"قال.اليهقي.قالوكدا@مح،
"الحفاظرعمفيماإزسالاالثالعينأصحأدهعيره

ليالنا@عيأحرحه
1

1(،3/8)"الأم
ثياليهفيطربفهوس

"
والآناردالسىمعرثة

(4/3 عاس،اسصالوأمهمولىصالحعردحىأدىاسص(16
سقط

سقط(3)أح(م@
أح(من

أط(،@ن
الح@ةوثي

"(5)حكاه"

اللمع
"(41)

1/4)"الكماية" 04)

1/4)"الكماية" 1/2)"والمتمقهالثقيماوإ5(،0 77).

الحثالعيماف"
"

وتأجر.شقديم(2/32)لليهقي



الفزسلىالتاسعالتوع

مصئعارشالعمادفتمجهادحامطادإماماد@هذاد"المصمف:تال
(1)

مر

التامةوالخنرةوالأصولوالفقهالحديث
كلا@ه.ومعايالا@عىلنصوص

"القفالقولوأفاقال:

"صسدطخخةال@سباسمرسل
لهو

المتقدم.الئمصيلعلىمحمول

لأنحسر!إرسالهلاتولهححةإئهقالمنتعلقيصحولاقال

وصلكر،أليقولصإلهالصتملقابلوحده،عليهيعتمدلمالثالعي

مرأزلعةوممدكرهم،اللإيرالأزلعةألابعيىأئمةوقولالصحابة،منحصره

السبعةالمدينةفقهاء

مد*لثو،لوال@حة،تمامعنالخكمهذاوغيرهالصباعاب@سقلوقد

للمزللئارعاصددهذاوغيره،مالك
"

(3)

انتهى.

البلقيخيوقال
ديالماورديذكر"

"

الحاوي
"

)ث(

احنل@الا@عيأن

فكارسعيد،مراسيلميقوله
لالألهلالكلرادها"لهايحتخالقديمدي

يوحدإلاحديثايرسل
(5)

لاولألهمئذا،
سمعهماإلايروي

مر
حماعة،

عدراف@أ(أط/45/رآهأوقولهم،عصدهأوالصحابة،أكابرمنأو

ئردىمراسيلةلإنوأيصاالعضر@أهللعلوالمةأوالكافة،
(6)

لكات

الؤصلةمنسينهمالماهريرة،أبيعنأماخوذة
(7)

@صاروالصهارة

(1)
لي

مطلحاد"،"أط(
أح(ولي

مصلعاد""

(2)"

المحموع
"(1/1 أولليالمروريالقثاللكرأليلإماماقولوأما"وعارته(02

@عى@ىاتلال"الحلحمصالنرحكناله
الصعر"الرص"

"

5اسمرسل 1

دأحلالمص@داحتصرهإلح
لمحموخا"(31

"(1/1 ويلحاا"(41(02
"(5/3 16)

(5)
@ي

المحاسى""
@ي(6)يوحد"أدإلا"

سيرتوأخ،إوأط(،1(،5
"

ل()وص"الوسيط"الاتصالوالوصلةالموصلة!"(@@في(7)

روىمقبدكروهوالصسبسعيدسنرحمةليالمريفاللالرواحالقربالصهر:(8)

روحوكادهريرةوألي".(98/11)عهم
ا@"لحدثهادسوأعلماشه



النواويتقريصشرحلمحيالراوفىريصل@

إزساله(
(1)

"كغيرهألهالجديد.ليالشافعيومذهصعه،كإشناده

مثالايصلحسجيدمراسيلصالثا@عيأوردهاتديالحديتهذاثنم

العلمأهلأكئروأ@تىصحالي،قولعضدهدإنهالمقبول،المزسللأفسام
الأؤل،رجالغيرعنالعئمأحدمنأزسلهآحر،مرسلشاهذولهسمقتصاه،

فيالبيهقيفروىمنند،آخروشاهد
"المذخل"

أ(/46أد/الثادعيطريقم@

ب@مسلمعن
أعر(خالد،

(3)

قدمت"قال.بزةأبيئ@القاسمعنجريج،اب@

قدحروراكوحدتالمدينة
لعناق،ممهاحزءكلأخزاء،أرلعة@جزئتحررت،

إنالمدينة:أهلمنرحلليفقالحزءا،مهاأ،/6لمأ@/أنتاعأد@أردت

ألتهرسول
عمهلأحرتالرحلذلكعندسألتدميت.حيياعأفىدصكيهو

البحهقي.قالحيرا"
ل@القاسمورواهالمسي@،ئنسجدأزسلهحديث@هدا"

أشهرفإنهسعيد،غيرألهوالطاهرمرسلا،المدينةأهلصرجلعنلزةألي

عهيسألخثىالمكي،برةألىئنالقاسمير@هلاأنمر

رويناهوقدةقال
()

ئ@سمرةعنالحسن،@،أر/63/حدبص

صالحسىسماعاحتلفوا@ىالحفاطأنإلاك@اليعنحئدب

م@فم@همالعقيقة،حديتغيرليسمرة
الأؤل،للمصلمثالا@يكودأتته،

يعني
مسند،شاهدلهما

الضممرسلا،أيضافيكودي@ته،لمصوممهم

سقط(1)
أح(م@

(2)"
لاصطلاحامحاص

"،702(2 لتمر@(08

سقط(3)
أ@(مى

هدا(4)
"مطوعةمرالممقودةالقطعةم@

@ىالميهميأحرحهوالحديث"،المدحل
لسه!"

(5/2 9،62 .(7/6،566)لآثار"واالس@معر@ةو"7(،9

(5)
رولحا""أط،@ي

لمحيوقال(6)
"

"والآثار"الس@@حر@ة
ا@قدمرسل@ثدا

المميصاسمرسلإلىم
ا@"لأكده



الفرسلىالتاسعالتوع

الهىسعمد".مرسلإلى
(1)

أ:للمرسلالعاضدالمسندأشرطالتانية:

ديكولاسأدالعاصد،المسحدالأصولأهلصوعرهالراريصور

لمسمدحيد،لا@الاحتحاخوبالمحموع،الاحتجاجليكونالإلسخاد،منتهص

بمحصوصول@فق@
تقذمكمالدلك

(3)

كلامليإليهالإشارة

المصئ@
(4)

المرسلى(.يعضدمماالأصولبونزادهأماالتالتة:

إلكار،اشثارصأوقياص،بوالقهأدالاعتضادالأصوليور@يزاد

الضورتردكرالماورديكلامفيوتقدمبه،العصرأهلسملأو

داحلادألهماوالطاهرالأحيرتين
(6)

أهلأكثروأ@تىالمالعى،قول@ي

بمقتصاه.العلم

مطلقا(للمرسلالباقلانىأرذالزابغة:

أقبللا"كر:أدوالقاصيقال
(7)

قلهاالتنالاقاك@دىولاالمركسل

عهسطاحخملإداالصحالي،مرسلولابلللالص،ح@غاالئالعي
لالعيمر

الاحتحاحيوح@لاوالثالعيقال؟
يستحه@الأماكر،هدهله

ثوتهالهتت@الحخةأقولأدأستطبعولاقوله،أستحتقالكما
@ا\)

بالمتصل(1
(9)

"الطر(1)
الهقيص

"(5/2 2/2)"المحصول"(2)(96 06)

(3)
لي

"تقدمت"أطأ

إلحمرللأأومذااحروحهم@لمحبئهالمرللمحرحصخ@إر"المصفال(4)
ا

الوها@عدط(198)

الوهابعد@(20)ص.(5)

كدا@ي(6)
د"حلتادا"دةوالطلأصول،ا

(7)
دي

بفل،"أط(
(8)

دي
وأح،وأر(،أد(،

نونه،"

لكر@يألوالقاصيتاله(1)
"الخقرب"

كما@ي
الرركيلكت"

"(1/4 72)



المواويتقمربشرحفى@يالرا،رلصل@

عيرهوقال
ولوعليه،قدممثصلعارصهلوألهدلك(@أح/53/لائدة"

السيهقي.قاللكنتعارصا"أمظلقاححةكاد
(@أ@/46/الافعيمراد"

المصنفقالوكداأختار"أستح@،بقوله
لي

"

"المهد@شرح

أ:المرسلسوىدليلالبابفييكنلمإذاأالخامسة:

ئالئهاللشافعي،أقوال@ثلاثةالمرسل،سوىدليلالبابلييكنلمإد

لأجله.ألالكمافيح@الأظهر،وهو

عشرة(:وهىبالمرسلالاحتجاجفىالأقوالأملخصالسادسة:

تلحص
الح(

@ي
أقوال:عشرةبالمزسللاحتجاحا

مطلقاححة(11

مطلقادهلا@حتح(21

3،1
يحتج

الثلاسة.القروفىب،/54أط/أهلأرسلهإدله

عدل(عنإلايرولمإفىلهأيحتح(41

سعيد@قط.أرسلهإدلهيحتخ(51

61)

يحتبئ
اغتصد.إنبه

1 7 سواهالا@فييكنلمإندهجتخ1

المسمدمنأ،أد/74/أقوىهو(81

91)
وحوئا.لالدبابهيحتج

1 صحالي.أرسلهإدبهيحتخ(01

"المكت"

1/4)للرركشي تعارصا"@طلطححةكادولو"قولهدود2(،7
فا@

كمااليهقي
ير

"النكت"

1/4)للرركني والإيصاحولأالتميجد2(،7
"،)05(

"والدكرةالنصرةشرحوا

6)صللعرافي لدلاحنرلااا"أحسا"،"ولمطه9(،8-6

مى
ر@حتاأو""،شح@أ"

"

المحموع
"(10/4 "ائحلصأ@،@ى(41(69

سقط
أح(م@



الضزسلىالتاسعالتوع

أ.لهالتابعينوقبولالمرسلبعدهومنالشافعىردفيالعلةأالشابعة:

حريرابنقولفيتقذم
ن@المرسل،قولعلىأحمعواالئا@يرإد"

منأولالثا@عي
@قاللدلكال@هقيتتهوقد"ألاه

@ي
المدحل"

ط""
ب

والدع،الكد@وطنهورالاسرتغيرلعدالمراسيلصغفعلىلهيستدلما

رماقالاسعلىأتىلقد"قال.سيريرالنعنمسلمأ3(أحرجهماوأورد@يه

الحديث،اد@عن!سثلالمتسةوقعتفلماحديث،إلسادعنيسألوما

ليمطر
(3)

ومىحديثه،منيؤحداللةأهلأكادصم@
مر(كاد

)ث(

الدعأهل

حديظترك
"

البلدان(؟فيالمراسيلعليهمتدورأمنالتامنة:

فيالحاكمقال
"

تروىماأكر""الحدبعلوم
(6)

أهلمرالمراس@ل

أهلوصرتاح،أليئ@عطاءعنمكةأهلوصالمش@،ابنعنالمدية

التحعي،يريدئرإلراهيمعنالكودةأهلومىالبضري،الحس@1صالئضرة

ع@(مضرأهلوم@
(7)

مكحودعنالامأهلوم@هلال،ألىئ@سجد

لأءالفسيب،ال@مرالبلمعيناسقالكماوأصحهاقال.
أولادص

الشةال@ئقهاءوأولوممتجهمالححارأهلودميهالعشرة،وأدركالضحالة،

الدير
(8)

كإخماعبإخماعهم،مالكيعتد
إالأئحة1تأقلوقدالتاسكا@ة

(19

ليئوحدلمالثرائطوهدهصجيحة،بأساندفوجدوهامراسيلهالمتقدمون

عيره.مراسيل

@ادة-لل!ويطر-)403(،(1)
مي

لإحماعامألة
"4(،/1)التعهيدا"هده

المحموع
"

(04 6 7 0،(3/6)"المحيطالحر"1(،/

)مقد@ة(2)
@ي(310(15/1)@سلم!صحيح

سطر""أد(

سقط(4)
وأح(أط(،س

مرالممقودالحرءمى(5)
المدحل!"

(6)
"أر،.لي

ويلرى"
"أط،

يروى"
سقط(7)

أر،م@

(8)
دي

الذي"وأر،وأخ(،أد(،
"

@
سقط(9)

س
ر@(



النواويتقري@شرحلمحيفى4الرارلصل@

م@الم@موعغيرلالمزسلالاحتحاحعدمعلىوالذليلقال
اليها@،

رحمراإداتؤمهصوليدرراألذلنلىلمنففهوا@تعالى.أر/73/1،قولهأ،أ@/56/

1الوله1@إل@م سوه2،2
"حديث:اللة

مفنوئسمعمنكم،ويسمغتسمعون

منكمي@مع
(1)

"

أ:النخعيوابراهيمالبصريالحسنمراسيلفيالقولأتفصيلالتاسعة:

ولحنمعه،ذكرمنسائردودفقط،سجيدمراسيلعلىاثحاكمتكلم

لذكر

المدييابر@اذغطاء@
ضر@،كلعنيأحذ2عطاكار"

سكثير"مرسلاتهم@إليأح@محاهدمرسلات

المز@سلات،أصحالمسح@بنسعيدمزسلات"حنلأخمدشوقال

صأضعفالمرسلاتفيوليرا،سأسر@لاالثحعيإدراهيمومرسلات

أأديأئنوعطاءالحسنمرسلات
4)

كلصيأحذانكالا@إدهمااح،رد
أحمدعن@يهاالقولتقذمالحس@ومراسيلأحد"

الملإليالنوقال
الثقاتعهروأهااثتيالصريالحس@مرسلات"

يسقطماأقلماصحاخ،
(6)

ممها"

1أحمدأحرحه 2 9 4 3داودوألو5،1 6 5 صساساسحديثم@(91
"

الحص@حلطوفدر،لاحت@(27-25)"الحدثعلوممعر@ة
اسيمارةلي@

والحاكم@يس
"

"مراسيل
حاألياس

3
يرووقع)4(،

"
"علل

6/2)الترمدي الحرحو"7(،4
1/2)"لتعديلوا 2/4)"لكمايةاو"3(،4 4،04 ع@(20/83)"الكمالوا@ديا1(،4

يحمىصالمديياس
دالقط

قولهم@
سقط

أط(م@

ا

لاريحواالمعر@ة
"

3/2)للثسوي 2/4)"لكمايةاو"4(،2"3،9 لطر.وا.(3،9144
"

(448/2)أحمد"الإمامأقوالموسوعة

أح(لي
"لسقط"

6/1)"الكمالتهديا" "الرمديعللشرحو"4(،2

1/2)رح@لاس 8،52 86).



الضزسلالتاسعالموع

ررعهأبووقال
"

أصا،لهوحدتاللهرسولقالالحسر.قالشيءكل

"أحاديثأرسعةحلاماثابتا،
(1)

اللهزسولقالحدية:فىالح@ىقالما"القظاد.سعيدئ@يحمىوقال

حديثشأوحديثاإلاأصلأ،لهوجدلاإلا
"

الإشلام:شيحقال
ماأرادولعله"

حرم
"الحس@له

عيره.(وأقال
(3)

لتقول.تحذثاإلكسعيد،ألايا"للحس@رحلقال"

إلىلاتسدةكتلو@أ(أط/55/@(،أد/74/ك@ت،أدلهرشولقال
)ث(

@

ر

إلىة5تاشهولقدصكدلا،ولاكدساماالرخلأيها"الحسرفقال"،حدثك

"اع@همحمدأضحا@منثلاثمائةفيهاومعحاحراساد،

عيد:بئيوس@وقال
ت@مول.إتكشعيد،ألاياقلت.الحسىسألت"

أح/63/1(أدثهرسولقال
لمخ
سأليلقدأحي،اسيا@قالتذركه؟لملك@م

لسيءعن
إليأحرتك،مامئيمرلتكولولاقبلك،أحدعهسألنيما

قالأقولهسمعتسىشبءكلالححاح-رصيروكانترى-كمارمايى

أص(فهوكنن،اللهرسول
(6)

ديأليغير(@أ@/56/طال@،أبيئنعليئ

علما"أذكرأرأستطيعلارمان

ألسدماكل"سعد.ننمحمدوقال
سمععقرروىأوحديثه،من

ه،@

1/2)االرمدىعللشرحو"2(،1لم/6)"الكمالواتهدبللحلحلي،الإرشاد""(1) 8،5

2 86)

6/2)"ل@رمدياعلل"(2) 4،72 سفط13).(48
أح(@

(4)
أح(لي

"
ص

"

(5)"

@4ر@إلبا

5/4)الكير" الكاملو"2(،5
1/1)عديلاس" "الكمالتثديصو"9(،5

سقط(6)
أح(م@

(7)"
1/2)ر"الأبمعايو""(12لم/6)"الكمالتهدب 10)



رت@
لنواوىالحتربسرح@ي@الرا،ص

@حس@
"دححة@ليسالخلإيثم@أرسلوماححة،

(1)

العراقيوقال
"

عدهمالحسرمراسل
الريحشمه

"
(@)

معشاسدقالالتحعيمراسيلوأما
"

منإليأح@إدراهيممراسيل

الشعيمراسيل
"

(3)

والقاسم،أدته،عبدئنسالممرسلاتصإلىأعحث"أيضاوعه
"الحسب@ئنوسعيد

الم(

بها"لأسلا"أحمدوقال
)د(

م@عود،اسعقليأشمدالئحعي.لإلراهيمقل@"الأعممشوقال

الله،عدعنرحلعنحدتتكمإذا@قال.
لالقلت.ذا@سحعت،ائدي@هو

الله،عد
"اللهعدعنواحدغيرعن@هو

(6)

سبق(.منغيرالتابعينمنجماعةمراسيلفيالقولأتفصيلالعاشرة

@يالترمديدكرهاأحرمراسيل@ي
"حامعه"

وعيرهصا.حاتمأ@واس

لي@"القطاد.سعيدئنويحيىمعيراسقالالزفريمراسيل

يمستحي
حدهلألا"قالالثسادعيأ8(،قالوكدا"

ئ@سليمادعنيروى

"أرفم
(9)

7/1)سعد"الرطقات" 5،71 58)(2)"

(128)"والدكرةالخمرةشرح
"

@ج@استاريع
ظ")؟((2899)"

(961)@عير"اسرح
"

2/4)أحمد"الإمامأقوالموسوعة 48)

"
6/2)"الترمديعلل 4/5)اللاء"أعلاملميرو"9(،4 /1)"الحهدبتهدياوا7(،2
1 7،71 78)

"

مراسل
"

حاألياس
3

،)3("

الر@دى"عللشرحو"5(،9)49،"التحصيلحامع
(1/2 -(28لم8،2

1/3)"الكماية" لم(1/3)"التحصيلحامعو"6(،8

اثآدا@"
"وماقهشعي

حاأليلاس
3

2/4)"الكمايةو")28(، تاريحو"9(،3
(271129)"د@تق



الضزسلالتاسعال@وع

"قالسعيدئ@سحىعنالحيهميوروى

مرسل
(1"

مرسلمر

أرقدروكلماحا@ط،لألهعيره؟
م@يحركتماوس@،يسمي

أديتلا

يسم@ه
"

(2

"يقول.5شيهئاقتادةإزساليرىلاسحيدئريحيىوكاد

ل@رلةححو

لريحا
"

(3)

سعيد.شيحيىوقال
مرسلاتصإليأحثحيرئ@سعيدمرسلات"

طاوس؟مرسلاتأوإليك،أحثمخاهد@،أر/73/فمرسلاتقيل.عطاء

أقرلهما"ماقال:

غقشثجادمرإليئأحثالمسيصشجيدشعنمالك"أيصاوقال

صعيصوكلهيم،إلرا
"

اهمإسعنسميار"أيضا:وقال
لاشه

سيء"
إلسادلهكادلولأله

صاح
"

(6)

ن@ويجىوالتيهمي،لأغمش،واالهفدالي،إشحاقأبي@رسلات"وقال:

سنيء،ليقحالدأيفيإشماعيلومرسلا@شيء،لاشمهكثيرألي

مرإليأحثقزةنرمعاويةومرسلاتإليئ،أحصديناربنعمرووفزسلات

نروسميادالريح،سنهعييةاسسلاتومشأسلم،نىريدأ،أ@/66/مرسلات

أيسر،"أر(.لي
"

تارلح
29/2)"ثقد@ اليهقيطريقم@(71

"
حاتمألياسمراليل

3/1)الهادبعدلاسالتحقحتى"تقيحو")3(،" لكتو"2(،3

1/4)لرركثي!ا 9،45 13)

إجملل
الرمدي

"(6/2 والتعديلالحرحو"7(،4
"(1/2 مراسلو"4(،4

"
طألياس

تم

"
مر

سلا
اس"

و)2/144(،

"

مر
1سيل،ا

س

4 دلمط(41

والتعديلالحرحو"5(،)4،حاتمألي
"(1/2 "الكثايةو"2(،لملم4،3

الرركيكت"
"(1/9 لم(4

حاألي
والتعديلالحرخو"5(،4،)ص3

"(1/2 /2)"الكماية"4(،4

"

صاخ
"له



اتقري@شرح@يالرأ،؟ريصت@
لمواوي

حديئاأصحالقؤمفيولي@إلى،أكأأنسئ@مالكومرسلاتسعيد،

"مه
(1)

أ(د/1/84

مسلم(صحيحفيالتيالمرسلةالأحاديثأعشرة.الحادية

ديوقع
"

مسلمصحيح
وأئتقدتمرسلة،(@/55أط/أحاديث"

(3)

عليه،

ماوديها
أفيه(دعذرهالنوعهذأدأفابعضه،ديالإزسالوقع

(3)
أنه(أ

(4)

يورده

للخلاتعليهيقحصرولملالمرسل،لامه،لالم@حدمحتحا
تقطيع@ي

اشصالهتينقدمنهالمرسلأنعلىالحديث،
@يكقولهآحر،وحهم@

كتا@

ثنارافع،ئنمحمدحذتي":()البيوع
حجين،

ابنعنعق@ل،عنالليت،ثنا

اللهرسولأن"المسيبسيدشعنشها@،
المزاسة.عنلهى

"الحديث

التمرتبتاعوالا"قال.اللهرسولعنالله،عدئنسالموأضرليقال:

بالتمر"التمرتبتاعواولاصلاحه،يبدوحتى

أنه"أدته.رسولعنتالت،شر@عنالله،عدأحرليسالموقال

"الحديتالعرية.فيرخص
(7)

أليعقأبيهعقصالح،ألين@سهيلحديثصوصلهسعيدوحديث
حابرعنالزليروأيمياسعيدشحديثوم@هريرة

"

6/2)"الترمديعلل 1/2)"والتعديلالحرحو"7(،4 "مراسجلو"4(،4
حاتمألىاس

2/4)"الكمايةو"2(،/1) 41)

وأح(وأط(،ور@(،أر(،@ي
"شقدتلا"

سقط
أط(م@

سقط(4)
أر(س

لا@
1الراياإلالالمرالرط@ليعتحريم 5 3 91)

لالتمر"الحمر"للمط(1539@الحديثعفملم

1الحديثعفمسلم 1 5 3 9 1مسلم(8)1 5 4 5،1

1مسلم 5 3 61)



الفزسلالتاسعلتوع

حالرعقعطاءحديثم@والخاريهووأحرحه

أسهغنسالمغنالرةصريخديثم@وصلهسالموحديث

غننحر،أين@اللهعدعنمالك،خديتالأصاحيبروأحرح

اللهعد
":(3)واتدلن

"ثلاثلعدالضحايائحومأنيعناللهرسوللهى

أح/

صدق،دعالت.لعفرة،دلكدذكر@لكرأليشاللهعبدقال@(،/36

الحديثتقول-...عائثةسمعت
(.)

حلإيثصالأولوصلوقداحتخ،وبهمثندوالآحرمرسل،فالأول

عمرالن

()

منوفيه
أوردةاإيراد@ليوالحكمةأحاديث،عرةلحوالنعطهذا

فيه.الواقعلاحتلا@ا@ادةمتصلا،!إيرادهلعدمرسلأ

خديثاحرموصعمييصلهولممرسلا،أورده@،أ@/66/ومما

العلاء
(6)

اللهرسولحديثكان"الثمخير:بى
يح

سعضا..لعصه

"الحديث
(7)

يصح.وحهم@الصحا،عنيرو@وصولالم

المراسيل،:فيالمصنفونأعرة:الثانية

سعدألوالحايطثمحاتبم،أ@ثمداود،ألوالمراسيلفيصنف

المتأخريرم@العلاثي

مسلم(1)
5 3 6 112ريوالط1،،1 3،8

1ملم(2) 5 3 41).

(3)
لي

!"واصل"أ@(
ولي

واقد"ألي"أد(

9مسلم(4) 7 1 109@سلم(5)(11 71)

وأخ(أر(،لي(6)
العلاء"اس@ر@(ولىالعلاء"،أي"

سلم(7)
3 4 41).



-

لأب@1@
لنواوياتقري@شرح@يالرأو@برل@

بصحتهفمخكوئممزسلهآماالضحابي،مزسلضحيرفىكنههذا

الروايةيبينآنإلاغتره،كمرسلإنهوقيل:الصحيح،المذهبعلى

صحابى.عن

شيءعنكإحبارمرسله(افاالضحابي،مرسلصحيرفيكلههداأ
إشلامهتأخرأولسهلصغريحضرهلمأنهيعلممماحوهأوالني@عله

الحمهورصلهقطعاثذيالصحيح(المذه@علىلصخته)فمحكوم

أصحالا
القائلودللصحيح،المشترطودالمحدثودعليهوأطقوعيرهم،

وديالمزسل،عص@
"الصحيحجن"

ص
أكثرلأنيخصى؟لامادلك

روايتهم
(1)

ورواياتهمعدول،وكلهمالصحالة،عق
(2)

@نادرة،عيرهمعن
ذا

أحاديثل@التالعينعنالصحابةرواهماأر/83/1،أكتربلليوها،رووها

موقو@ات.أوحكايات،أوإشرائليات،دلمرفوعة،

يبيناد)إلآ@،أد/84/بهيحخخلاغيره(كمرسلانه)وقيل:
(3)

فيوحكاهالصلاحاشالمصحعلىرادهصحالي()صلهالزواية(
ا

أبيعن"المهدلصشرح
(5)

الصوا@"وقاللإسمرايى،اإسحاقأ،/56أ@/
لأولما"ا

"أر(@ي

رواتهم
"

تهمروالي"وأ@(أد(،ومي
"

تهمورواط"وأ@(أد(،
"

"ه-(1لي
"،ل@"أ@(و@يتيى"

أح(و@ي
"

ت@
"

الصلاحال@@قدمة"
"،112(2 12)

"أ@(لي
"اس

"

المحموع
الصطءمراسيلعلىالكلامثيوراحع)1/301(،"

2/4)"الكمايةو"4(،2)32، 35)

"

"الخصيلحامع



الضتتطعالعاشرالسوع

؟@

العاشرلثع

أ-إ---

@سا

الفئقطع
لرو

انبز،عبدوابنوالخطي@،الفقهاء،إليهدهبالذيالضحيح

أيعلىإشناده،يتصللمماالفئقطعأنالمحذثين:منوغيرهم

عنالتابعيدونمنروايةفييشتعملماوأكترانكطاعه،كانوجه

قبلرجلمنهاختلماهووقيل:عمر،ابنعنكمالكالضحابي،

كرجل،مئهها،أوكانمخذوفاالتابعي،

الفمها@،إليهده@الديالصحيحالمنقطع،الحاشر)التوع

لمماالفنمطعالضحذني@صوغيرهمانبز،عبدوالنوالحطي@،

الضحالي@هالساقطكاد4سواالصطاعة(كادوجهأيعدىإسنادةيتصل

واحد"والمرسلفهوكيره،أو

صالمالعىدودصروايهصيستعملما)أكمرلكن)و(

ساقط(أقيأاحتل(ماهووقيلعمرالنعنكمالكالضحابي،
(3"

الصلاحاشعثرهكداالتابعي(قبلرجل)منه
(@)

للحاكماا،تغا

/51كرخل(ضبهفا)أوالرجلكاد()محدوفاالصحابيقبلوالصوأب

ماعلىباءهذاأ(/67
أنوتقذممنقطعايسقىرحل،عنأد@لالاتقدم.

يكودأدلرطالمشهور،هوالقولهداإدتمحلا@هعلىالأكترين

كماصال@وأليعلىلااثي@،أوواحدا@قط،ال@اقط
م

العرايله

الما،اسمقدمةو"2(،1/1)الخمهيهد"و"7(،1/9)"الكثاية"(1)
ح

.(12د41،2)"

الرويالمهلو"
"(46)

(141)المقح!و"لم(،6)الروياالعهلو"7(،1/9)"الكماية"(2)

سقط(3)
الصلاحالىمقدمة"(4)أط(م@

"(213)

(5)"
(302)(6)(28)"الحدتعلوممعر@ه



رت@
لنواوياتقربشرحفي4؟الراص

وهذافغلد،أوله،قولادوته،منأوتابعي،عنرويماهووقيل:

ضعيف.غريمت

الإشلاموشيح
(1)

ماهو)وقيل.
فغلداولهقولادونه،منأوتالعيعنروي

(@)

تقذمكمامقطغلامقطوغدلكأدوالمعرو@صعيص(ضحريفوهدا

المعرلة،أهلإلايذركهيحمى*وقدطاهزا،يكونقدالالقطاعإنثثم

أكثرأورجليادةآحرسوحهم@لمحيئهيعرفوقد

مسلم(:صحيحفيالمنقطعةالأحاديختأفائدة
فيأن"العطار:الرشيددكر

"

صحيح
"

فيحديثاعثر@معهمسلم
انقطاعإسنادها

"

الوجهدلكم@أوعئده،آحروخهإماصاتصالها،ششعحهاوأحيب
عد

التيئلقيأتههريرة:أليعنرا@ع،أبيعنالظويل،حميدحديت
الحديتطرقلغص@ي

(6)

3

الخفسةأخرجهكمارا@ع،أليعنالمرني،بكرعنحميد،صواله.

ديشيسةأيواب@وأحمد
مندهما""

(7)

(6لأ

(7)

ا

(70)96،الثكر"لحةشرحو")17(،"والتذكرةالتحصرةشرح

هداقائلأدححرال@ودكر)1/79(،"الكماية"
الرديحىاهيمإسأحمدسهو

2/5)"المكت" 73)-

(298)
(4)"

1)511،الموائد"عرر 16).

هاالمصص@ى
هدىماعلىرادهااليالأحاديثعلىالعطارالرشيدكلام

عر@لأالمارري

3مسلم 7 11)

2ددا؟ألو 3 1ديوالحر@1(،1 2 1/4)والائي1(،1 5،11 ماحه=ال@6(،؟4



الفنقطعالعاشر:التوع
أ@جثيم

عمر@يعقال@عدي،شاللهعدعنيريد،ئ@السائبوحديث(2@

العطاء

الحقا@أ2(دكرهكداالرى،عدئنحويط@عنالسائب،صوابه*

التسائي:قال
"

عنرواةإتماالثعدي،اسنصال@ائبمعةي@لم

حويطب،
والسائيالخاريأحرحهكماعه،

(3)
"

(@)

بن(أيحمىوحديث3،1
()

عنعيلاد،عنالمحاري،الحارثننيغلى

ماعرقضةفيعنقمه،
(6)

أ(أح/73/

بر(أيحيىصوابه:*
(7)

أحرحهكداعيلاد،عنأليه،عنيغلى،

داودوأبوالثسائي

1 4 مرفوغاشذادنرالمنمتؤردع@الحارث،ننالكريمعدوحديث1

"الناسكثروالزومالساعةتفوم"

أسوهأدركهأولاالضثتوردئذركلمالكريمعد"الزشيدقال

."الدارقظنيقالكماالحارث(

ةقال
@

عنآحروحهم@وصلهلا@مد@الحنمواهد،هكدا@يأوردهتما

5 3 117،28)وأحمد1(،4 9 6،80 8 صعل@هأ@ولى1(،50
ألىاس)مد

ثيولكه"،شبمة
"مصفه"

لر
1 83 5 13)

(2)عق@15401(مسلم
مي

الحاثط!وأح،اأط،،

6الحاري 3 5/0)والسائن7(،11 3،1401)

"
(186)الموائد"عرر

م@واشدركاهامتجة،وهيالسح،فيليست
العرر""

1مسلم 6 9 51)

واستدركاهاسمعي@ة،وهيالسح،ديليسث
العرر""

فيالسافي
7الكرى"" 1 2 5،17 1 1داودوأس8(،4 4 4 33 1

2مسلم 8 9 81)

السح@ى(
مىوالغصلدركه،،لمالحارتألوهولا"

العرر""



-@بهىثي
النواويتقريبشرحديفىالرا،تلىريب

الم@توردعنأبيه،عنعلي،ن@موسىعنالثيت،
(1)

أ(أد/94/

1 5 حمصعحروشأبيعنة،ع@ئ@اللهعدئراللهغيدوحديت1

(@أ@/76/
الطلاق@ي

"قال

اللهعدسماع@ي
أحرىحههم@وصلهوقدطر،عفروأليم@

"فاطمةعنشلمةوأديالمضعبيعن

عن@(،ط/65/جير@سعيدشعنالفغتمر،محصورسوحديت(61

لاقتهوقصتهالديعاساب@
(4)

الدارقظقال
صب

سمعةإتما"
(@أر/83/عتيةئ@الحكم5صورص

"الضوا@وهووالتساثي،داودوأ@الحخاريأحرحهكحاسعيد،عن
(6)

عنديار،ننوعمرووختيهأيحعمرشطريقصم@لم،ووصله

(@أ@7
رباط"سنمانعنالسحط،ئرشرحيلعنمكحول،وحديت

ما"

الوفاة،المتمدمي@الصحالهمعدود@يدإسهلطر،مهمكحولسماعفي

سمعإتمامكحولاأنوالأصح.
الذرداءوأموواثلةمرةوأباألسا

1 8 برسلنيولممبلغا،أرسلنياللهإن"عائتة.عنأيو@،وحديت1

"
2عد@سلموالحدلت(971)الثوائد"عرر 8 9 81)

1مسلم 4 8 01)

"
عدوالحدلت(020)991،المواند"عرر

1مسلم 4 8 01)

1مسلم 2 0 عيية"وأ@،@(،ثيأ(5)(61
"

الحتبع
1الححارىعدوالحديت(505)" 83 3داودوألى1(،9 2 4 والساني1(،1

2)502،ائد"ألم@ عدوالحديث6(،0

1ملم 2 0 61)

1مملم 9 1 31)(9)"
(229)ال@وائد"عرر



القتحمطحالعاشرالنوع

ديرلمحادهديكأوردألهإلاعاثثة،يذركلمأيو@إن@"قال

سدلكعادةولهاحئصارما،يرولممسد،خديث
حي@آحاديت؟مجذة@ي

متصلة
"عنالرليرأليروايةمرالخحيرحديث@ي

(@)

اللهثحاءث@،إتاثحديثةعقال@سي،سلامأليوحديث(91

بحيبر

الدارقظمي.
ااسالديرائهولاط@حدي@مةمري@معلمسافىمألو"

(")

"لعراقا

عاصم

وهو

ال

قال

@يمتصل
كاله

خدل@مةعنآحروحل!م@
(6)

مولى@يأيعقرفدم،عنمطر،وحديت،
الذحا

لدارقظحي."
"

رواةإئمارفدم،منمطري@معلم

رفدمعقىأضطرقم@مسلموصله
(9)

@يعئاساسعنسلمة:ئ@لسادعنقتادة،وحديتأ

سعيدئرويحيىمعشاس
ي@معلمدةظ"

هدا
مر

ئرث@س

مسلم(1)
1 4 7 5،1

")؟(
(1لم78)ملمعدوالحديث(237)الموائد"عرر

1مسلم(3) 1 8 4 7 1(4)
ي

"أط(

عره
ا"

(5)"

ال@تع
")752،852(

(6)"
2)442،الموائد"عرر ملمعدوالحديث(45

1 8 4 7،1

1مسلم(7) 1 6 4 9 1(8)"

ال@تع
"،632(2 37)

(9)"
مسلمعدوالحدت(248)المواند"عرر

9 مطرتولو@ه6(،1لم1
حدنا"

رهدم
"والطراأ"

الوويشرح
"(11/1 61)

مسلم(10)
1 3 2 6،1

(11)"

12/1)@لالكطتهدبو"@2643(،معجى"استاريح حامعو"1(،5
"=



النواويتقري@شرحفيالراو@برت@

ذلكقلوصلهوقدالثواهد،فيأحرجهأنه
عقالئياح،أبيطريقمن

سموسى
عثاسابنعنسلمة،

1 تحملم@كينةجاءتنيعاثة:عنمالك،بئعراكوحديث(21

0بنتينا 0 لحديثا0
(2)

أ،/68أ@/0

"مزسلعاثشةعقعراك"أحمد:قال

عنيرويأ@ائمامسها.سماعالهلعلملا"هارود:ئنموسىوقال

"عاثثةعقعروة،

وبلل!واحد،عضبرفيوهماممها،،1(سماعةيئعدلاالرشيد.وقال

حتىال@ماععلىمخمولهذأأنمسلمومذ@واحلإ،
د

يى
خلافه

1 قال:عطاءثنعمرومحمدسعنحيب،أبيئنيزيدوحديث(31

سابنتيسميت
الحديثة..

سقط
وأمحمد،1يزيدبي@

(8)
عنالمصريونرواهكذاإسحاق،ئرمحفد

برالوليدطريقمنوصلهم@لفاأنإلاداودأبوهكذاوأخرجهالليث،

محمدعقكثير،
عطاءعمروننبن

(10)

-

(914)"الئحمجلتحثةو")783(،

(1)"
"عدوالحديث)252(،الثوائد"عرر

ملم
"1 3 2 51)

12مسلم(2) 6 30)(3)"

حائمأياسمراسيل
"(631).

(4)"
2/1)"الرايةلص@ 7/1)"لتهدباتهدبو"7(،0 74)

سقط(5)
أر،.م@

(6)"
2)652،المواثد"عرر 57)

2مسلم(7) 1 4 21)

سقط(8)
عمرومحصدسوهووأح(@أ@(م@

4داودألو(9) 9 5 31).

2مسلم(10) 1 4 21)



الفغضلعشرالحاديالنوع

@

عشرالحاديالنوع

منسقحدماوهومغضل،فهوأغضله،يقولونالضماد،بفتحهو

ويسمىفأكتر،اكنانإشناده
الفقهاءعندمزسلذويشفىفئقطعا،

الفعضل(.عشرالحاديالتوع1

معصلى(دخواغصده)يقودودالحديثوأهلالق@اد(لفتحهوأ

@،أد/94/

الصلاح:أئنقال
"

"اللعةحيثمنالمأحدم@كلاضطلاحوهو
(1)

ة،سالهمرغذيلارم،ثلاتيمىإلايكونلاالعين،بفتحمفعلالأنأي:-

عصبل،أمرقولهمله@وجدت@،أح/73/وبحثت"@ال:معها-لازموهذا

وفعيلسديد"مستغلقاي
(3)

هدا@علىالتلاثي،علىيدلفاعل،بمعحى

الليل،أوأطلمالليلطلمقالوا:كمامتعدئاوأعضلقاصزا،عضللنايكون

الليل(اللهوأظلم

التوالي،لثرطفاكمر(اتناداسنادهمنسقص@ما)وهو
لمإداأقا

موضعش.منمسقطع@هوأ(أ@/75/يتوال

العراقي:قال
"

"عليهالمعصلإطلاقكلامهمفيأجدولم

الفقخاءعمدمريسلاوئسضأيصاأ)فنقطعا(المغصل)وئسفى(

الصلاحاسمقدمة"(1)
(216)الصلاح!اسمقدمة"(2)(216)"

(3)
ثي

"رد(
وفعل

"

فيلماموا@قوهوأط(،مى(4)
لإيصاح!واالتمدوالطر@5(،2/1)للرركثىالت،"

(82)

(5)"

.(71)والسدكره،الصرهشرح



رت@
3الرأص النواويلقربشرحفى4

مالك.كقولبلغني،الزاوي:قولإنوقيل:تقدم،كماوغيرهم

طعامهللمفلوك"قال:جمنناللهرسولآقهريرةأبيعنبلغفي

الحديت.أضحابعندمغضلائسفىوكشوته...ا

المزسل@ع@يتقذم(كماوغيرهم،

@يمالك(كقولأللعني،الزاويقولا@)وقيل.
الموطأ"("

(2)

طعامهللمقلوك"قال.كياللهرسولآنهريرةأليعن)للغني

"يطيقماإلاالعملمنبكلفولابالمعروف،وكشوته(
(3)

معض@ؤ)يسض

الصا،اث@@لةالحديت(آضخابعند
ال@حزيأى@سرالحا@طعنح

العراقي.قالأ،أر/93/
لقدواحدا،الاقطيكودأرلحواراسحشكلوقد"

سمع
مالك

ص
ححاعة

ص
وسعيمالمقري،كسعيدهريرة،أيأصحا@

(@ه/86/المثكدر"ومحمدشالمخمر،

حارحوصلهمالكاأدوالحوا@
صعحلاد،بنمحقدعنالموطأ""

@ر@هريرة،أليعقأليه،
منهاتيىستموطلكولا

(6)

@يالنسائيدكرلقلت.
يسمعهلمعخلادئىمحمدأنالح@يير""

(7)

عخلاد.عنكير،عنرواهيلأليه،م@

الصلاح.ان@قال
كدا،اللهرسولقالالمصنمي@:وقول"

قبيلص

"المغصل
(8)

سقط(2)(3".)
أخ(م@

الصلاحاسمقدمة"(4)(98"/2)الموطأ""
"(17،21 82)

لإيصاخواالمججد"
"(82)

ميعوالةألوأحرحه
6"مسده" 0 7 4،17 يروالطراي6(،"5

قطعةالكير""
ص

و@لم(،102المعفود
ي

6"طلأو@ا" 8 5 @لحاكموا1(،1

ي
وال@)73(،"ثةلصرا"

جم@دا
24/2)المهيد"" /1)للحيليلإرشاد"ا"والطرال@دكورلإلسادلا(83

"أر،@ي

يسمع
"

(218)"المقدمة"(8)



المغصلعسرالحادقالئوع

و
عندوهوعليه،وقمةحديتاتابعيعنالتابعي.تابغروىذا

مغضل.فهومتصل.مرفوغالتابعيدلك

يصله(لموماالموطأ،بلاغاتوصلفيالبرعبدابنأتصنيففائدة

كتائاانرع@داسصف
ما@يوصللي

لاالموطأ"-"

"قالوالمغصلوالممقطع

"قولهصليهوحمئ@ا

""،للعمي

@ودص

فدةكلخاحديا،وستودأحديخنده،لممما"،عدهالئاقةعن"
ص@

"أحدححاتعر@،لاأرلعةإلامالك،طريق

ألىولكنأنسى،لاإني

"لأسن

اللهشاء@أهقله،أغمارأرياللهرسولأن"

"أمتهأغمارتقاصرفكأسهدلك،
(2)

@وصع@وقداللهرشوللهوصاليماآخرمعادقولوالتالث.

"للتاسخلقكأخسن"قالأدالعررلي
(3)

والزايع
أنثأتإذا"

(@)

ثمبحرية،
"غديقةكننفتلكلاءمت،

()161

دلكعمدوهوعليه،وقمهخلإيتاتالعيعقالتابعيتابعروى)وادا

مغصل(.فهومتصل،مركوغالتابعى

الثحيعنالأعمش،عنزويدماومتلهالحاكم،عنالقحلاحائ@نقله

1/1)"لموكلأا" 1/3)"طألموا"12)(00 21)

2/9)الموطاا" دي(4)(02
"لأ@"ر(و@أ،د@

1/1)ال@وطأ"" 92)

2/16،100،33المومرللاتهمالكللاعاتبا@النمهبد"" 7،33 7،537،7

4 م@رقةمواصعليلتصر@(47

لحربةلأ@إدا"وفوله
3"ارط@عصالحر؟لاجهم@محاءطهرتادا@معاه"

الام،لحوأحد@أىشاءما"،
عس@حلك"

مطروالعصمعى،ماءأى"،عدلمة

أيخابم
@يالصلاحاسالأرسههدهوصلو@دنجقلعلا

"مالكللاعاتوصل"



اتقري@شرحفيالراو؟ب@ل@
لنواوي

فيختمعملته؟ماديقول.3وكذاكداعملت"القيامةيومللرحليقالقال.

الحدب"فيه...على

1أد/دضيلووصلهالأغمش،أعصله / ع@الشع@ي،عنعمرو،ئى(50

الحديثمذكرالي،عدكاقال.أن@

الصلاح.ائنقال
حسنجئذوهذأ"

مضمومابواحدالائقطاعهذالأن"

يشتملالوقفإلى
(3)

فدلك@سده،اللهورسولالصحابيبائنين:الانقطاعغلى

انتهىأولى"الإعصالاسمباستحقاق

أ@/96/منيقاللادلكمثللأدأيلظر"وفيه"حماعة:اسقال

قيلأ،
(6)

@يه.شكلاطاهروذلكالمرسل،حكملحكمهالرأي،

الإشلامشيخعقرأيتتم
(7)

شزطين:الضلاحانىدكرهلصاأن

يجورم@ايكودأفىأحدهما

(8)

فمرسل.يكنلمفإفىالي،عيرإلىنسبته

مسنذأ(@أظ/75/يروىأنالثاني:
فإنعليه،وقفالديذلكطريقم@

قالهألهلاحتمالمغضل،لافموقوفيكن@
من

شر@يتحققفلمعنده،

اثني@.سقو@منالثسمية

فا

أ:الإسناد؟أولفىوالمعضلالمنقطعيكونأهل

"الشمخيالإمامشيخماقال
أأأح/83/والمعضلالمنقطعالتبريريخصق

ما(أوأقاالإلساد،أؤلفيليسلما
(9)

انجنوكلامفمعلق،أؤله،فيكافى

الصلاحاسممدمة"
(38)"الحديتعلوممعرفةو")912(،"

2مسلم 9 6 91)(3)
دي

"أ@،.

"مثتحل

الصلاحاسممدمة"
(47)اروى،المنهل"(5)(218)"

"أط(@ي

قل
لعدها(7)"

"قال"أط،.في

"أر(@ي
تحورا

أح(.و@يإدا"أما"أط(.ثي
ما"أما"



الفغضلعشرالحادىالنوع

اتهةقيلن،فل@عنفلدن،وهوالمعنعن،الإشنادأحدها:فروغ:

اضحابمنالجماهيروقالهالعملعليهانذيوالصحيحمزسل،

متصل.أنهوالأصول:والفقهالحديث

"أعمالضلاح
(1)

والمرسل(:والمنقطع،المعضل،مظانأمنالثانجية

أسلسعيدالسنر""كتاثوالمرسلوالمئقطع،المعضل،مطادص

الذديا.أديأسومولفاتم@صور(

غن)فلدنالراويقولأوهو((13(لمعنحناالإشنادأحدها:)فروع:

"طفظفلان(
ص

،"
والثمماعلإحار،واللتحديث،ليافىعيرم@

ائصاله.يتي@مزسل(إته)قيل:

م@الجماهيروقالهالعمل،عليهاتدي)والضحيح
صحا@ا؟

متصل(أتهوالآصول.والفقهالحديث

الضلاحاث@قال
أيهتصانيعهمفيللضحيحالمشترطودأودعهولدلك"

عليه،التقلأهلإخماع(@/39أر/الداليعفروألوواذعىوقسلوه(

وكاد
()

إحماعيذعيانبرعندالن
"عليهالحديصأئمة

(6)

العراقي:قال
لادعائهصرخلل"

@ي
"الغهيد""مقدمة

(7)

لىالرلرىوكلام)641(،الرله!
(225)الحدت!علومالكا@ى@ى"كاله

مقط
أخ(م@
سقطت

وأ@(وأ@(،أد(،س

السح.لاقيليوب"،المقدمةو@أط(،س

وكار""وأط(أ@(،في

الصلاحالنمقدمة"
"(220)

لإيصاحواالتميدلم
"(83)



اتقريبشرحفيالرأوفىب@ت@
لنواوي

بعضهملقاءافكانوبشرطمدتسا،المعئعنيكونلاأنبشزط

بالزوايةومعرفتهلضخبة،ارلود،لنقاء،اوتثلثئتراطاوفىبعضا،

مذهبوهوذلك،منشيئايشترطلممنمنهمخلد@،عنه

فيه.الإتجماعوادعىالحخاج،ئنمشلم

أن(أ)بشرط
(1)

وبشرط)مدلسا،العشسكسرالمعنعن(يكورلا

ألقاء(إمكان
(2"

"ط@ط:عهروىم@المسىلقاءأيبعصا(بعضهم
عن

،"

يتينأدإلالاتصال،طيحكم@حيد
(3)

دلكحلا@

وعدمالنقاء(وتتاشتراط)وفي
الض@حبة()وطولبإضكانهالاتمفاء

وعدم
وعدمعنه(بالزواية)ومعرفتهاللثاءشبوتالاكتماء

الاكتفاء

لالضحة
(4)

سإفكانوأكتفىذلك(منشيئايشترطلممنمنهم)خلدف،

الإخماعوادعىالحخاح،ئنمسلممدهب)وهوبالمعاصرةعهوعترالفقاء

"خطةفيفيه(
صحيحه

يسقلممخترع4قواللقاءتبوتاش@راطإن"وقال"

دالأخبارالعلمأهلسنعليهالفمق(@أ*ه/96/الثائعالقولوأنإليه،قائله

صفىيأتلمفىوواحد،عضركونهصا@ييثبتأديكفيأنهوحديثاقديغا

لا@ها"أواحتمعاأثهمافط
(@)

الصلاح.أنجنقال
هذاأرىولا@،/50أد/قال:لظر.م@لمقالهوفيما"

المص@محن(أمنوحد@يماالققدمي@سعديسخرالحكم
(6)

مفاتصاليفهمفي

لهدليسأيفلافى"قالأودلافى،ذكرفيه:قائلينمثايخهم،عندكروه

لهيك@لمماالاتصال،حكم
إحارةشيخهمن

(8)

سقط(1)
سقط(2)ط(@س

أح،م@
"وأر(أد(،في(3)

أح(في(4)يلى"
"لامكاله"

مقدمة")د(
ملمصجح

"،92(30)

الم@(
"أ@(لحي

أح(و@يللمصحمى"
"

"المصمي@

الصلاحاسمفدمة"(7)
"(226)

هدا(8)
(74)"والدكرةالتصرةلاثرحالعراقيكلامم@



الفغصلىضشرالحادفيالترع

وابنالئخاريقولوهووحدة،النقاءشرطمنومنهم:

منومنهمالضحبة،صلولشرطمنومنهموالمحققين،المديني

عنه.بالزوايةمعرفتهشرط

المدينيوالنالئخاريقولوهووحدة.النقاءشر@من)ومنهم

مىوالفحققين(
العلم.هذاأئمه

شالرمهللالصخة،أصلفيدلكيشتر@لاالخاريأدإلاقيل:

@يهال@رطهالمدييواس"جامعه"

ديالثافعيدلكعلىونص
"الرسالة"

أ@/85/بنوتيكت@ولملينهما،الضحبة(طولشرطمن)ومنهم

السمعاني.المظمرأدووهوالئقاء،أ(

الذاليعمروألووهوعنه(لالزوايةمعرفتهشرطمن)ومنه@ا
1ا 3

ائرحكاةليا،إذراكايذركهأدالقاسسيالحس@أسوواشترط

لصلاخا
(4)

العراقيقال
"النروطصتقذمليماداحلوهذا"

)د(
أسقطةللدلك

المصنف

الإشلامسيخقال
"

شرطصوتليهشذد،@طلفابالانقطاعحكممى

لي@اتديوالوسطسفل،لالمعاصرةاكتفىومنالصحبة،ظول
(6)

إلالعده

رذلرومصعليهممسلمأوردهوماوا@قه،وصالحخاريمذهبالتعمت

يمعروضةال@خمألةلأدلوارد،لس@السماععدملاحتمالدائفا،المعمعن

عحعنومنالمدل@،عبر
مدلس.@هويسمعهلمما

جما
لرسالةا"(2)@يهما""وأه(رد(،

"،973("38)

"

المفحع
"(149)

ملمصحيحصالةو")422(،الصلاح،اسمقدمة"
"(131)

ا

(74)اوالدكرهالسصرهشرح

@ي
ما"."أط،



المواويتقريبشرحفي)را،؟اتلىرلب

قالفإذاالإجازة،فيعن،اشتعمال:الأغصارهذهفيوكتر

عنهرواهأتهفمرادهفلان،عنفلانعلىقرأتأحدهم:

بال!

أوبكذا،حدثهالمسيبابنأقلمالزقريحذثناقال:إذا

يفعل،المسيبابنكانأوكذا،فعلأوكذا،المسيبابنقالقال:

وجماعة:حتبلئنأخمدفقالدلك،وشبه

ورودالأخباربعص@يوجدتوقدقال.
"

عن
سماعهيكنلمفيما"،

من

(1)

سمعالراويكادد@الشيخ،
إسحاقأبورواهكماالكئجر،مه

أنهالأرت.ئ@خئابئ@اللهعدعنالسبيعي،
دقخلوهالحروريه،عليهخرج

دمهجرىتحى

سحعهإسحاقأبويكونأديمك@لا@هذاالمهر،في
النمن

"الصقتولهولأنهأ،أ@/07/الجارة،ظاهرهوكماجاب،

فيهفالمغتبرالفعلوأماالقؤل،فيمعتحزايكونإنحاالسماعقلت

(@/38أح/ضح.واوهذأهدة،لمشاا

)وكتر
(3)

قاذفإذاالإجازة/في")عنشتعمالاالأغصارهدهفي

عنهرواهأتهفمرادهفلدد،عنفلانصكللى)قرآتمثلاأحدهم(

الاتصال.عنيخرجهلاوذلكبالإجاره(

ابنأنالزقري:)حذثنامثلاكمالكالزاويقال(إذا)التاني:

فعلأوكدا،المسيبابن)قالالزفري.قال(أوا،لكذحذتهالمسي@

ئنأخمدفقالدلك،وشبهيفعلالمسيبابنكانقالأا@،أ،أر/04/كذا/

البرعثدابنحكاهفيمامحهموجماصحة(حتبل
(4)

أعن(
()

البزديجي.

"لمط"أط(لحدها@ي(1)

راحع(2)
2/5)ححرلال@"الك@" 8،65 @و"7(،8

ح
1/2)"الصحت 92)

(3)
"أرأ@ى

.(1/26)المهيد""(4)وكنر"

@يلشت(5)
وأح(وأ@(،أد،،



الفغضنلىعشرالحاديالتوع

-6--15-

السماع،يتبينحتىمنقطعايكونبلبعن،وشبههاأق،تتتحقلا

بالشرطلشماعاعلىمخمولومقلقهكعن،أق،لجمهور:اوقال

المتقذم.

حتىفنقطعايكود)بلالاتصالديلأعنا(وشبهها@ا"أن"تئتحقالا

أخرى.حهةم@لعينهالحبرذلكفيالشماع(يتبين

حكاهفيماالحمهور()وقال
مهماثر-عئداشع@هم

)آن،مالك-.

لالشرم@أ(أد/15/الشماععلىمخموذ)ومطلمةالاتصالفيعق،("@

منالمتقذم(
التدلي@م@والراءةالئقاء

ساللقاءهوثما@والألفا@،بالحرو@أغتارولا"ائر:عئدابنقال

والمساهدة.والسماعوالمجالسة

تبيينلاشتراطمعحىولاقال:
(2)

الإشادأنغلىلإخماعهمالتحصاع

""فيهأتى2سوابالصحابيالمتصل
ع@

أو"،قال"أوبأد"،"5أو"،

ب
متصلفكله"،سمعت"

"

العراقي:قال
يعملحيثمرية،للضحابيبأنيمرقأنولقائل"

عيرهبخلافبإرساله،
"

الضلاح:ان@قال
"

للحالطالترديحيعنحكيمامتلووجدت

فيشيبةبنيعقوب
اشمحغدعنالربير،أبورواهمادكرفإنه"،م@نده"

عليئ@رذعيه،@سلمثيصليوهولمجغالنبيئأتيت"قال:عمارعنالحنمية،

موصولا.فذاوجعلة"،اللام

صلذلك،سعدئ@قي@روايةوذكر
أسعنرباح،أليشعطاء

فحعله"،ئصفيوهو@،أط/85/@،،/70أ@/بالنيمرعمازاأن"الحنفية:

الصلاحاسمقدمة)1(ا
الرويالمهلو")122(،"

"والدكرةالتصرةشرحو")84(،"

،47(75).

15وأأر(،في(2)
"

"
سحوه(1/26)لمهحد"ا"(3)."تين

(418/1)الوية!الكت"(4)



اتقري@شرحفيالرا،؟رلصل@
لنواوي

اننهى.عقار"عقيقل.ولمفحل،عمازاأد"قال.كونهحجثم@مرسلأ

العراقيقال
"

فعلهماأنذلك.وبياديعقوب،مقصودعلىيقعولم

يجعلهلموهوالناس،عملعليهاتديوهوالعمل،صصواثهويعقو@

عمار،إلىالمصهحكايةيدلمأنهحيثمرللأد"،"لفظحيثم@مزسلأ

طمظأتىفلفامرسلأ،حعلهلما"،مررتأقال.عمارأأن"قالدلولا@

عقارا(أد"
(2)

يدركلملأله"يدركهالملقصةالحاكيهومحمدكافىمر"،

مرسلالدلكلقلهلكادكتي،لاليعمارمرور

فيهحديتاروىإداالراويأروالقاعدةقال
(3)

دإدوأقعة،أوقضة

رواهماأدرككاد
الضحاط،لعضوبي@الثيلينوقعتقصهحكىسأر"

لدلكوالراوي
لمنوبالاتصال،لهامخكومفهيالواقعة،تلكأدركصحاي

شاهدها.أنهيعلم
كانفىوصحابيمرسل@هوالواقعة،تلكيدركلمد@

لعحاظاراوي
اذروىن@معقطعلهو

عهاوقيأدركقمةا@ايعق@كي

"لهألسدهاولك@وقوعها،يدركلمإدوكدأفمتصل،

@ألا@منقطعه.

المؤأق.اسدلكعلىالحديتأهلم@التمييرأهلاتماقحكىوقدقال

"أفىصحضحل،ئنأخمدعنقملالصلاحائنحكاهوماقال:
عن

،"

يرواهالخطيب@إنالقاعدة،هدهعلىأيضامنزلسواء.ليساأد"،و"
"الكماية"

قال.رجلاإنله:قيلأحمدسمعتقال:داودأليإلىبسنده

"
قال:سواء؟"عائشةعنعزوةصو""،اللهرسولياقالت:عائثةأنعروة

بسواء"هدالي@أموأء(هدأكيف"أ(أح/93/

أحمدفرقفإنما
ديعروةلأن"الئمظينلي@

ذلكيثندلمالأولاللمظ

ذلكفأسندالالي،التفظوأفامزسلة،فكالتالمصهأدركولاعائتة،إلى

الصلاحاسمقدمة"(1)
"(222)

(3)
"أه(لي

ثي
"

سقط(2)
أ@(مى

سقط(4)
أط(س



عشرالفغضلىالحاديالتوع
@يم

ت

منآحاديتفيوغيرءالحميدييذكرةاتذيالتعليقالتالث:

يحذفانصورتهلذارققني.اباستعمالهوسبقهمالئخاري،كتاب

اوالجدارتعليقمنمآخوذوكآتهفأكمر،واحدالإسناداؤلمن

الاشناد،كلحذففيبعضهمواستعملهالاتصال،لقطعالطلاق

@ج@،للهارسولقالكقوله:

"متصلة@كالتبالعنع@ة،إليها
(1)

التهى

والمغاربة(.المشارقةعند)عن(و)أن(،استعمالأتنبيه

يرأيضا"،أن"اشتعمال.كثر
الإحاره،يرالأعصارأ(/71أ@/هده

في:تقدموماوهذا
"

ص
@@،/40أر/"،

ي
المعارلةأماالمشارقة،

فيستعملولهما
(2)

المرعادرهدارمعا،لإحازةواالسماعدي
(3)

أدحسهما

كما"،المعنص"يسفىبنوعيفردا
(@أد/15/وعرهحماعةاسصمع

أكيسةصوعيرء(الحميدييدكرهاتديالتعليق)التات:

ارضورتهلذارففني،اباشتعمالهوسبقهمالئحاري،كتابمنأحاديث

عرقوالحرم،@ميعةالتواليعلىر(فأك@واحذالإسنادأؤلمنيحدف

صإلىالحديث
عمومالمعصلوليروليهرواته،مىالمحدو@وق@

@يفيحامعهوحه(أمنوخصوص
@ي@مارقهؤ@صاعذا،اث@حد@

حد@

السد.بأولاختصاصهوفيواحد،

1الحذارتعليقمنمأخود)وكأنه الطلاق(و1
(@)

الاتصال(لقطع

محت،اللهرشولقالكقوله.الإشناد،كلحذففيبعض@هم)واشتعمله

ا(1)

شرح@
(76)"لدكرهوالسصرها

(3)
ثي

الوعاد""أطأ.

سقط(5)
أر(ص

(2)
@ي

@يعملوط"رط(
"

الرويالمهل"(4)
"(45)

ديلشت(6)
وأر(أ،وأ@أد(،



اتقريبشرحفيالراو؟برت@
لنواوي

حكملهالتعليقوهذاكذا،غيرهأوعطاغ،أوعباس،ابنقالأو

الضحيح.نوعفيتقذمكماالضحيح

فلدنعنكيروىالجزم،صيغةغترفيالتعليقيشتعملواولغ

صيغةبهخضموابلوشبهها،ويخكى،ويذكر،عنه،يقالأوكذا،

وحكى،كر،وذونهى،مر،وأوفعل،كقال،لجزم،ا

أوعناس،ابنقالأو
(1)

يذكرهلمن@أط/95/1(ا(كتضحيرهأوعطاء

مابيانكتبهمموضوعلأنالأطرأ@؟أصحا@
أواختلا@منالأساليدفي

غيره

صختهالتزمتكتابفيوقعإذاالضحيح(حكملهالتعليق)وهدا

الضحيح()نوعم@الرابعةالم@ألةفي(تقذم)كما
(2)

فلدنعنكيروىالجزم،صيغةضحيرفيالتعليقيشتعملوا)ولم

الجزم،صيغةبهخضوابلوشبهها،ويخكىويذكر،عنه،يقالأوكدا،

اقالكذاوحكى(ودكر،ونهى،وآمر،وفعل،كقال،
بن

لضلاحا
العرأقيقال

المجزومغيرفيالمتأخرينمنواحدغيراششعملهوقد"
يرأوردحيثالمري،الحخاجأبوالحا@ظمنهمبه،

ما"الأطراف"
في

"الئعليقعلامةعليهمعلماذلكمنالبخاري

فيأوردلفسهالمصمئ@بل
"الرياض"

ننزلأنأمرنا"عائشةحديث

"وقال:"،منارلهمالئاس
فيمسلمدكره

"
صحيحه

عنوذكرفقال:تعليقا"
"عائثة

(5)

لعدها
أح(لي

.(196)(2)."قال"

شصر@(228)الصلاح،اسمقدمة"

ا

دلكعلىلااوحذ@)82(،اوالتدكرةالتسصرةشرح
@ى

/1)دالأشرا@تحمة"
3 90)-

"
3الصالحيى"رياض 6 01)



المغضلعشر.الحاديالتوع

إشناده.وسصدسقصدفيمايشتعملوهولم

لآناشنادء(وسضدسقم@فيماب،أ@/17/يشتعملوة)ولم
(1)

اسماله

والإغصالوالإزسالالالقطاعمنيخضه

دلاد"،رادو"@لاد"،قال"لصيغةشيوخهلبعصالححاريعزاهماأ@ا

ولحو
للفوقهم،وصشيوحهشيوخعنالتعلجقحكمخكمه@ليسدلك،

العمعةحكمحكمه
كداالتدلير،مروال@لامةاللقاءشرطالاتصال،من

جزم
الصلاحائ@ده

"قال.

ق@ماصحعلهأئهالمغارسة،صالمتأحريندعصعقودلعي

البخاري.قؤلإليهوأضا@ثانئا،التعليق
للاد"رادلاو""،فلانليوقال"

دالتعل@تى"ذلككلفوسم

العراقي.قال
هو(ها@الضلاحاشبهحزموما"

(4)

وقدالقواث،

ذلكحالف
دي

"

مىفحعل"،الصجيحلؤع
الحاري.قولالتعليقأضثلة

فال"

ع@عليهواتديالمحاري،شيوخمىوهماكذأ"،القغنبيقالو"كذا"،عقان

"الععةخكملدلكأنوالمريالعيددقيقكالنالمتأخرين،منوأحديخر
()

لنحعمرألوقالوقد":(6)أهنا(الصلاحأئنقال
التيسالوريحضداد

سالسخاري-.أعرفوهو-
الخاري.قالماكل"

أوأ(/52أد/فلاد"،ليقال"

".."ومناولةعرصفهولنا"،قال"
(7"

"@،كيره:أح/93/وقال

الحطحثحققهماذلكالمعتمد@ي
ص

أد

لي
(2)"لأله"أد(

@ي
د"للاورؤا،""لمقدمةا"

الصلاحال@مقدمة"
"،322(2 27)

ها"ها"أ@(في
أح(وثي

و@يو،،ها"
هو!هدا"أد(

ا

لحصر@(29)والدكره!الحصرهشرح

سقط
أ@(س

ثيهولي@)722(،الصلاح،اسمقدمة"
لا"،قالأو"

ليوهي
الروياالمهل@

(50).



اتقري@شرحفىالراو@رلصت@
لنواوي

مزسلد،لحديثاالضمابطينالتقاتبعضروىإذالزابع:ا

هو(وصلهأومرفوعا،وبعضهمموقوفابعضهمأومتصلا،ولعضهم

"@ليست"،قال"
ع@

)1(؟محتل@ديهاالاضطلاحفإر"،
فييستعملهادحعصهم

لالالعكس@ولعضهمالأغور،المضيصيمولمىئركحخاجدائما،التحاع

يسمعهلمفيماإلايسخملها

(2)
دائفا،

كذا،وتارةكدا،تارةوسعصهم

أ،.أر/14/مطرد"لحكمعليهايحكمفلاكالخاري،

قرةألواستعملهادكر"،""،قال"ومئل
(4)

دي
"سنخه"

يذكرلمالسماع@ي

سمعهديماسواها
اليهتا@حميعديشيوحهم@

(5)

العراقي،وجمعهاالمعلق،أحكامفرقاوالنوويالصلاحابنأتنبية
جماعة(:ابنبنوعوأفردها

هنا،بعصه@ذكراالمعئق،أحكاموالمص@الضلاحاشفزق
وهو

وهوالصححح،@،أط/95/دوعديو@ضه"،حقيقته"
صوأحس@"،حكمه"

صنمعصنجعهما
(6)

أ(أ@/27/لوعواحد@يمكادفيجمعهماحيتالعراقي،

دلكم@وأحس@الضجح
صحع

(8)

مستقلبنوعأ@ردهحيثجصاعةاس
هنا

(9)

مزسللا،الحديتالضنابطينالتقاتبعضزوىإدا)الزالع.

هو،وصلهأومرفوعا،وبعضهمموقوفا،بعصهماوضتصلد/ولعصهم

(1)
"يحتل@"أط(دي

(2)
وأح(.أر(،دي

يستعمله"

1/4)"الويةالحكت"(3) سحوه(35

(4)
دي

وأح،أط(،
"

"،ثروة
نصج@وهو

(3)"
للدارقطيحمرةلاتلسؤا

"(1/2 10/3)"التهدبتهدبو"5(،7 50)

(6)
"أ.أحثي

صغ
"

ا(7)

(31-27)والدكرةاالتصرةكثرح

81)
"أ@(@ي

عغ
"

(9)"

(49)"الرويالمهل



الفغصلعشرالحادفيالموع

لمنلخكمااقفالضحيحوقت،فيووقفهوأزسلهوقت،فيرفعهأو

زيادةذلكلآقأكتر.آومتله،لهالمخالفكانسواءرفعه،أووصله

مقبولة.وهيثقة،

ووقت،فىرفعهأو
(1)

أكحلعدكالصحيح(آخر.أوقت(فيووقمهأرسله

كادسواءعه،ر@أةوصددصالحكم)آنوالأصولوالمفهالحديث

دلك(1)لادمهآكتر()آووالإتقادالحفطأفيمتله(لهالمخالص
)@ا

أي

ليأتيماعلىمقبولة(وهىلحه،)ريادةوالوصلالرفع
(3)

اح@حديتوهو"،بوليالانكاحلا"حديث.عقالححاريسنلوقد

دة،-شأليعقعه،والوريشعبةدرواهالسيعي،إشحاقأليعلىفيه
@

مرسلأك@النبيئ

ألىعنإشحاى،أليحذهعنآخرير،لييول@بئإشرائيلورواه

موسىأبيعقئردة،

(5)
متصلأ

(6)
وقالوصلة،لمىالححاريحكم@

منالزيادة"
هدا"مقولهالثقة

مع
حلادوفماوسمياد،شدلآأرسلهمىأن

لي
والإتقاد.الحفط

وقيل
ا(

لخذاثلأ@للالريادة،لمحردلدلكالسحارييحكملم

ليالرجوعوهواخر،نظراالمحذثين
لحكمالخكمدودالقرائ@إلىدلك

@مظرد،
لالوضلالحديثلهدأالبهخاريحكمئما

أيعنوصلةالديلأن"

@سبعةإشحاق

لكنرةحدي@ه،يرالتاسأثتوهوحميده،إسرائيلمحهم

مهسصعاهوشميادشعةولأنله،ممارسته

يىوايةلدليلواحد،مخلسردي

(1)
@ي

لصقط(2)أو""وأز،.أ@(،
أح،ص

(3)(374)

3الرارأحرحه(4) 1 0 7،13 1 يروالطحاوي0(،1
"

9(،/3)الآثار"معاليشرخ

ثيلح@وا
1)8621،"يةلكماا1 2 69)

"أط(لعدها@ي(5)
"خ@اليعى

1أحمدأحرحه(6) 9 5 1 2داودوألو1(،8 0 8 والرمدي1،،5
1 1 0 11).

(7)"

.(11021@الرصديحامع



ويلنوااتقري@شرحكيالراو@تررلص

الخطيب:قالوقفه،أوأزسله،لمنالحكمقال:منومنهم

وبعضهمللاكثر،الحكمبعضهموعنالمحدثينأكترقولوهو

الوضليقدحلاالأحفضد،وقفهأوأزسله،لوهداوعلىللذخمضد،

الحقاض@.أرسلهماوضلهفييقدحوقيل:راويه،لةعدافيوالزفع

فيالطيالسي
"مسنده"

(1)

يقولالثوريشعيادسمعتقالشعبة،حذثناقال:

كأنهما@رجعاالحديث،فدكر@سرو،أليعنبردةأبوأحدثكإسحاق:لألي

وحكمسفيادبقراءةإشحاقأبيعلىبالسماعروأهإنماشعبةفإنواحد،

@يالترمدي
سماعهملأن"قال:أصح؟وصلوهالذينروايةنط"حامعه"

ه@

واحد"مخلسفيسمعاهوسمياروشعبةمختلفة،(@/72/@@أوقاتفي

"له:يقللمفسثيانوأيضا،@،/52أد/

مرسلأ"،إلابزدةألولهيحدثكولم

عنالسؤالهوإلمافقضده"،مهالحديثأسمعت"لهقالسفيانوكأن

"لهروايتهكيفيةلاله،سماعه
(3)

وهوالخطيب:+قالوقفه،أوأرسله،لمنالحكمقال:من)ومنهم

)بعضهم(عنولللذكتر،الحكمبعضهم:وعنالمحذتين،أكترقول

لاالأحفض@،وقعهاوأرسله،)لوالقولهدا(وعلىللأحفظ،االحكم

أرسلهاتديغيرالحديثمنومسندهراويه(لةعدافيوالرفعالوصليقدح

1أط/وقفهمارفعهأوأرسله(ماوصلهفيهيقدح)وقيل: / 60)

(")الحفا@
(4)

دلكتعارض@يالأصوليونوصحح
لماالحكمأنأوقاتفيواحدمن

لهآطثرلم(1)

1عقصرواهالتر@ديولكنالمسد!"مطوعةفي 1 0 طريقمن(21

الطيالسي.
(2)"

3/4)"الترمديحاجمع 1عف(00 1 0 محتصرا(21

1/4)الو@يةاالكت"(3) 26-4 دتصر@(28

2/4)"الكثاية"(4) شصر@(99



الفغضلىعشرالحاديالتوع
-

ال@-

وقع
أكثر،الرفعأوالوضلكافىدإن@أكثر،منه

(1)

صدححما،أوقذم،

فكدلك

وقتفيمهماكلوقعلأدأ،أح/04/استوياإداماعليهمبقيقلت

فقط.وقتيناوفقط،

بينتعارضألافائدة
الصحابيعلىوموقوفامرةمرفوعاوردما

أخر

لماورديا

ى"أضالصحايعلى

لين@،/41أر/تعارصلا"
وموقوفامرةمرلوغاوردما

يكونلأنه
(3)

بهوأفتىرواهقد
"

مقط
@ح،م@

راجع
الماحالندا"

"(1/1 لألصاحواالتمدو"2(،7
"(95)

أح(افي
يكود"قد

2/93)ورديللماويالحاا" 5"
036)"



اتقري@شرحكيالراوفىريصل@
لنواوي

@

عشرالتانيالنوع

حلل
التدليس

للل@

ماعاصرهعقنيزوىبأنالإشناد،تدليسالأؤل:قشمان:وهو

فلدن،عنأوفلان،قالقائلا:سماعهموهمامنه،يسمعهلم

ونحوه.

التدليس(عسر.الناني)التوع

تدليس@)الاؤل.سيأتيكماأكئر،أوثلاثةبلقسماد()وهو

لم)ما"لقيهأو":(2)الصلاحائ@زادعاصره(عقنيروىلأدالإشناد،

سمعهبلىمنه(يسمعه
بلمظأوردهحيتسماعه()موهقاعهرحلص

ونحوه(فلان،عنآوفلدد،قال)قانلد:يقتصيهولاالاتصاليوهم

علىتدليئاسدلكعنهالروايةفليسعاصرهيك@لمفإنفلالا،"أ3(أن"@
ا

لمبماالرحلعنالزحليحذثبأد@حذوهتدلي@،إسهقوئم
لاللثطمه،يسمعه

بال@ماعأتصريخايقتصي
فماهذا،وعلى"ائر.عدال@قال

أحذسلم
مالك،لاالتدلي@،م@

"غرهولا

"القظادابنالحس@وأبوالرار،بكرألوالحافطوقال
يرويأنهو

سمععم@
يسمعلممامه،

مه،
مه.سمعهألهأ(أ@/37/يدكرأنعيرمن

(66)"المقدمة"(2)(343)لميأتيمايظر11)

(3)
لي

وأخ(أ،أط
د"وكا"

الداو"5(،1/1)الم@هحد""(4)
المحاح

"(1/1 7،51 اوالدكرهالسصرهشرحوا6(،7

.(2/68)الرركى"ممتو")08(،

(15/1)التمهيد""(5)



التدليممرغشرالثاليالتوع
-

ا@أ-

صغيرا،اوضعيفا.غيرهواشقضدشيخه،يشقطلمورنجما

تحسيئاللحديت.

يسفلمتروايتهالإرسالأدالإزسالوبينليهوالعرققال

الراقي.قال
المشهور"هولأولاوالقول"

المعاقئموحعلاللتي،لقسممالإشا،شيحوقئده

ومثل
صو""،قال"

أداأسقطلوماأر"،و""،

الثيح
دلاد"."ديقول:دقط،

ح@رمشعليقال
ثقالةعي@اسعدكتا"

الزفريحذثكم
لهفقيلالزفري،قالثمفسكت،3

ممنولالا،فقال.
الرفري،صسمعه

()
عد

"فريلزا

القطعتدلي@"هذا.الإسلامسيخسمىلكن
"

أي.غيره(واسقصدشيخه،يسقطل@أ)ورلما

ديهوأتىرا(صع@)أوئقهوشيخه)صعيما(لكونهمه،

للحديت()تحسيناأ،أد/35/الثاني

وهوالضلاخ،اننعلىالمصن@روائدمنوهذا

وهوالقظاد،النلدلكسماهالتسوية،تدليسئسقى

حثياإزسالاصرة
(3)

وسمىالروايةة

له@قيلالر،سرقي،

سمعخة
الزفرى؟ص

عنمعمرغقالرراق

أعلىأوشيخه،شيح

المةعنمحخملطمط

التدلي@م@آحرقسم

المةلأنأقسامه؟شر

@اموال!الو@لاد@(1)
لإيصاحواالخييد"(2)(493/5)"

"(98)

(2/46،1516)"الكتو")68(،الطر!درهة"(3)

لم(ا
أح(@ي

الرواة"
حدنا""أ@(في(5)

يرالحاكمأخرحه(6)
@ىوالح@)501(،"المعرثه"

سعلىص(1157)"الكعالمحه"

حنرم
منهله

المدلي@اطقات(7)
2/6)"الك@و")61(،" 17)



رت@
النواويتقري@شرحلمحىفى4الراص

بعدكذلكالسندعلىالواقفويجدهلالتدليس،معروفايكونلاقدالأول

عنرواهقدالتوية،
وممنشديد،غرورو@يهلالضحة،لهفيحكمآحر،تقة

أبفعل،اشتهر
(1)

الوليد.شلقيةدلك

فيحاتمأليابنقال
ودكرألياسمعت"؟(العلل"

(2)

اتذيالحديث
عنلافع،عنالاسدي،وهبألوبقية،عنرأهويه،ئنإشحاقرواه

فقالرأيهإعقدةتعرفواحتىالمزء،إللامتحمدوالا"حديث.عحراس

الحديثهذاروىيفهمه،منقلأمرله@،/60أ@/الحديثهذاأي:

أبي(أئ@إشحاقعنعمرو@شاللهعبيد
(4)

عمر،ابنعنلافع،عنفروة،

بىإلىونسبهلقيةفكئاهأسدي،وهووهب،ألوكنيتهأدلهوعبيد
أسد،

لاكي

له،يمطن
التاسأفعلمنبقيةوكافىقالله،يهتدىلاإسحاقتركإداحتى

لهذا"

مسلم.الوليدس@،أ@/37/أيضاةبهعرفوممن

كاد"م@هر:ألوقاد
(6)

ثغالكذالين،عنالأؤزاعيبأحاديثيحذث
عنهميدلسها

الهيثمسمعت"حزرة:صالحوقال
(7)

قدللوليد.قلتيقول.خارجةثن

لافع،عنلأورأعي،اعنترويقلت:كيف؟قال.لأوراعي،احديتأفسدت
وعنالزفري،عنالأؤزأعي،وعن

وكيركسعيد،ئنيحيىعنلأوزاعي،ا

سقط
لعدها(2)أح(م@

لي
هدا"."أط(.

الدلمجا@أليالرحهأ-والحديت
ي

"

حادوالن)8(،"صلهو@العفل
بر

"

1/1)المحروحيى" ليوالحط@2(،4
1"لكمايةا" 1 7 21)

سقط
وأخ(.أط،،س

"

حاأياسعللى
3

"،5/052(2 51)

صعدها
لي

"ط(@

مسلمالويىس
"

الهيثمأسا"أأطثي
"



التدليسغشرالثاتيالنوع

وبيىالأوزاعيلينيدحلأ،أز/24/
ط

@ع
وليهالأسلمي،عامرنىاللهعد

عيلأورااأللقال.مرة،سإبراهيمأالرفري!(@/40أح/وبين
يرويأد

وهمهؤلاءعنروىدإذاقلت.هؤلاءمثلعن
مايه،أحاديتصعثاء

وصترتهاأنت،فأسقطتهم
(2)

صغىقا@،ال@عقلأوراعياروايةص

قوليإلىيلتفتدلمالأوراعي،
"

هدا"مثليفعلودالثوريوسمانالأغمشوكان"الخطي@.قال
(@)

العلائي.قال
فطلقاالدلي@اعأ@أقحتىالنوعفهذاولالحفلة،"

"هاوشر
()

الرا@ي.وقال
"

@يمنقادحوهو
"تعمد@غله

(6

الإشلام.شيحوقال
أتهشكلا"

الثوريسهوصفد@حرح،

عدهما،ثقةيكودصحقديألايفعلانهلاأنهمافالاغتداروالأغمش،

غيرهما.عندضعيفا

ئئمقال:
(7)

@يفولالتدلي@،لقطبدودتسوية،سفاهإتماالقظادابر
(@"

فلاد،حؤدهليقولودتحويذا،يسموسهوالقدماغ"،تسويهوهذه@لاد،سؤاه"

غيرهم.وحد@الأجواد،م@@هم@دكرأي

@ي
"أط!

مرةسناحسمر،وعمروس
"

السحادمبةودي
مرهسال@بنمألا

،"

صالأوراعىشبوحبرربى
أناهماالصوا@ولعلاصمه،مدا

هداممادرمر

"ألهودكر"،قرةالهينمأط"طارقالنيحلرةفيضطتوقدالحمر،
@وسىسقرة

يرودالهئم-لأيكيددالهحيمي-قرةلأدطري-@يلجد-وهو"،الهحيمي

يرو@للأصلأ؟الأوراعيعه
سقرةإلاعه

وحالد
حده

ألص!"أر(.ثىلعدها

الزركيلكتا
2/1)فى المباحلدااو"6(،0

"(1/1 والدكرة!التصرةشرحو"5(،7

وعيرهم)8،،48(

2/3)الكماية!1 90)(5)"

التحملحامع
"(114)

لإبصاحواالنقجبد@
"(97).(7)

إد!3@أر(@ي

ثي
وأح(.أد(،

ثمقول!."



النواويتقري@شرعكيالراوفىبلىل@

قيلمىيقال:أدوالتحقحققال.
يكونأدلد@لا"،التسويةتدلي@"

صكل
الثقات

(1)

حد@تالدير
قدالإشاد،دلكشالوساتطسحهم

احتمع

@يشيحهلشححمهمالشحص
ليل.ر@الحديت،دلذ

"
تسوية

"
لمظلدود

"الدلي@"

احتماعإلىلحتخلم
أحد

لمفإ،مالك،دعلكمافوقه،لمرممدحم

تورعق@،د/أد/3يروبهدا@إله@يووقعأضأ3،التدلجمى@ييقع
(2

الرعن

أ(أ@/47/عكر@ة،@أسقطعةعكرمةعقروىلما@يلقه،لموئورعاس،

يكودأفىالاقط،لاشر@لأدالممقطعيماروهداوعلىعده،ححهعحرلأله

خاصمقطع@ثوصعيما،
"

(3)

ومثلهالعط@،تدلجسالإسلامسيحراد3
(4)

فيماهتيم،فعلسصا

لقل
()

"له.قالواأضحالهأدوالحطج@الحاكم
لاشيئااليومتحذساأدلريد

حديتكل@ييقولمخلئاعليهمأملىتمحدوا،@قال.تدلي@،يهيكود

@لظوالمش،السحديسوقتمر،و*دحدتنا*مه
دلستهلقال.@رع

@ىد!و@لادفيهأأأ@/16/قلتماكلبلى،قاللا،قالواشيئا؟اليوملكم

"مهأسمعهلم
(6)

الإشلامشجحال@
"

الإشاد،تدلي@يشملهاكلهاالأقساموهده

@اللائق
(7)

"دقطقسميىتقسيمهمرالضلاحائىما@عله
(8)

قلت
حمصأليعقسعد،محمدشدكرماأيضاأقسامهوص

"،سمعت"يقولشديداتدلسائدت@كادأتهال@قدمي،عليئ@عمر

"واقحق@ق"هاأد(@

عهاعيوالياقمقحمة،كليةوهى

"أط،كي
روو"سثو@

1/5)"الويةالكت" 4لم،3 دتصر@(54

أح،
"
"منهو

لعدها(5)
أح(لي

"

ع@
"

@يالحاكمأحرحه
2/6)"الكت"طروا(105)"المعرثة" 17)

"لأليهتثا"وأط(أر(،@ي

1/4)"الو@يةالكت" ادخصر@(51



التدليسعشرالتانيلنوع

"يقول.تميسكت،ثتمحذثا"،و"

"الأعمش""،غروةشهام
(1)

سمعحة،خخاخيقولكان"حنلثنأخمدوقال
حديئيعمي

(@)
"

("

ولكردكره،كيدةألويىيتمولإسحاقأ4(ألوكاد"حماعة.وقال

ألهئو@تديى،الرحمر"عد"@قولهأليهعنالأسودبنالرحمرعد

أقسامستةإلىالحاكمو(قسمه
سي@يممروالمقومالأول:"

ما
يسمحوهلموماسمعوه

@لخ@يخمضر@،صلهموقع@إدايدلسود،قوئمالثاني

سماعاتهم
(6)

ككل@ي@اسعرحثرمالنحكىبماومتلهله،دكروا

زوبسماومثلهص،3،يدرىلامخهولير،عندثسواقوئمالثالث.

ألىشالله،عدنرشيهثحدتاالأشقر،حسيىحدتنيقال.المدييابر

اسقالكلافا،لدكرعليعد(@أر/24/تقال.نؤف،عنأدنه،عد

تعيهصاحذثنيه@قالهدا؟س@عتمفنلحسشلقلتالمديي
ا"

أليعق

صلشعمب@قلتنو@،عنالله،@سد
لهداحدثك

اللهعدألو@قال@(؟\)

عمن@قلتالجصاص
@لثحتالتضار،حمادعنقال(@أ@/3/47

له:حمادا@قلت
م@

لو@.عنال@حى@رقدعنللصيقال.لهذا؟حدتك

صئذرىلاوحمادمحهول،اللهعدوأ@تلاثة،عقدلسىقدهو@إدا

فا.@يدركأ(أح/14/لمو@ر@د@د،فيعنوللغههو،

7/2)الكرى"تالطظا 91)(2)
@ي

"ظ@""وأط"وأر،"أدأ

"
1أحمد"لإماماأقوالموسوعة 1 9 6 1 "أط(لعدها@ي(4)1

الجي
"

"
وراحع)901(،"الحدبعلوم@عرلة

"

@خح
رياول

"(1/2 54)

"أأح@ي

دي(7)."سماعهم
س"-بأط(

"ادنهعد

لي
"اهط"أوأطأ،أ@

@ي
أح(أط(،

وراحعتصحيصوهو"،الحصا@"
(217/8)المحراد""



رت@
النواويتقريبشرحفي@الرا،ص

ينسبه،أويكنيه،أوشيخهيسفيبأنالشيوخ،تدليسالتاني:

العلماء.أكثرذفهجذالمفمكروهالأؤلأفايعرف،لابمايصفهأو

قومعندلسواقوئمالراج.
(1)

الشيءفاتهموربماالكثير،منهمسمغوا

عخهم

فحملفلان،قال@يقولون:يروهم،لمشيوخعنروواقوم

ذلك
سماععندهموليسال@ماع،علىع@هم

"
(2)

الحلقيني:قال
"

ودكرالإسناد،تذلي@تحتداخلةكلهاالحفسةوهده

لآتياالئيوحتدلي@وهوالثادس،

اريكنيه.اوشيخه،ئسفيلآدالشيوح،تدديسالتاني:1القسم

يعرف(.لالمايصمه،آوينسبه،

الإشلام:شيحقال
"
أد/45/11بأدالتسوية،القسمهذافيأيصادخلو

"لدلكشيخهسيحيص@

العلماء(.اكتردفهجدافمكروة)الآولالقسمأما(أ

شع@ةوبالغ
لي

"أدل@أنم@إليأحثأرنيلأد"@قال.ذفه،

"الكذ@أخوالتدليس"وقال:

الضلاح:ائنقال
الم@الغةعلى4محموإفراي،مهوهدا"

كهالزجرفي

والتنفير"

أحألعدها@ي
"

ش@وخعرروو
"

"
1-103)"الحديتعلوممعرلة اسصر@(09

"
امحاسى

لاصطلاح
"،232(2 33)

1/4)"الويةالكت" 48)
كمحوه

"

1/1)والخعديل،الحرح 6"الكمايةو"3(،1/3)"الكاملو"3(،7 1411)

1"الكمايةو"3(،1/3)"الكامل" 1 4 41)

الصلاحاسمقدمة"
"(234)



التدليسغشرالثانيالنوع

الزوايهمردودمخروحاصاربهعرفمنمنهم:فريققالثم

الشماع.بيننو

غر@ءم@1)والفقهاء.الحديثأهلمنمنهم(فريققال)تغ

مردودمجروحاصار
لي@)وانمطلقاية(لزواا

ا
لشماع(

المزسل:يقلمنجمهوروقال
"

الخطي@حكاةمطلقا".يقل

المصئفونقل
ير

"

"المهدبسرح
(3)

تمعاعمعحةمارذعلىالاتماق

مناتفاقعلىمخمولائبر-عئدوابرللبيهقي
بالمرسليحتخلا

"قالوا.آلهمالحديث،أئمةعنانبرعبدابنحكىلكن

النتدليريقمل

وئطرائهما"ومعمرحريحابنعلىأحالوقفإذالأثه@،/61أط/عيية،
(@)

شيوهدا"قال:حتانابنورخحه
يخة،نرلسميادالاالذليا@يلي@بر

لهيوحديكادولامتق@،ثقةعقإلايدل@ولائدل@،كادلإنه
دث@حر

"نقتهمنلنقة،عنلسماعةأ@/57/1(لبنوقدإلاليه،

دلكمتلننم

صحاليعنإلايرسلودلا@إتهمالتالعين،كماربمراسيل

الراروعارةالأرديالفتحوألوالزار،لكرألوذلكإلىوسبقه

"
عنئدل@كانمن

مقولا"العلمأهلعندتدليسةكانالثقات،

و@ي
الدلاثل"

الضيرفيبكرلألي"
"

عيرعنتدليسهظهرص
لمالحتات

"سمعتأوحذتني،يقول.حتىحبرهيقبل

الآتيالمصيلغيرمفصلثالث4قوهوهذأفعلى

المدييواسالئالعيمنهمللأكثريىوعزيالضلاح،كالنالمصن@قال

راحع.
الصلاحاسمقدمة"

ادويالمهلو")532(،"
"(72)

لمحموعا"(3)(2/385)ية،لكماا@
(7/01)2(،1/53)ه

(31/1)التمهيد"@

ثي
"مقدمة

1/1)جار"اسصحيح 61)

لرركيانكتو"7(،2/38)"الكفاية"الطر.
"(2/72)

الرركنينكت1
شرحو"2(،2/7)"

(81)هلتصرةا



رل@
اتقري@شرحكيالراوفى@

لمواوي

فيهيبينلغمحتملبلفضدرواهفماالتفصيل،والضحيح

وشبهها،وآخبرنا،وحذثنا،كسمعت،فيه،بينهومافمزسل،لشماعا

كتيز(الضنربهذامنوغيرهما"الضحيحينوفىابه،يحتجفمقبول

ومالممزةدئسفيمنجارلحكماوهذاوغيرهم،لسفيانين،واكقتادة

علىفمحمولبعن،المدلسينعنوشبههماالضحيحين(ا"فيكان

وسببهاأخف،فكراهتهالتانيوأفاأخرى،جهةمنالسماعثبوت

لممحتملبلفضدرواءفماالتصصيل،)والضحيحوآحرودمجشواس

وحذتنا/كسمعت،فيه،بينهومايقلألاكمرسل(الشماعفيهيبين

هذامنوغيرهما"الضحيحين@اوفيله/يحتبئفمقبولوشبهها،واخبرنا،

لف@ا
نرلوليدوالررأق،ادكع@وغيرهم(نين،لشمياواكقتادة،كتير،ر@

مسلم
@امال!منصر@هوكدئا@ائمالي@الدليسلأد"

التادعيعليهلصقكماجار(الحكموهداأ
(3)

مزة(دنس)فيمن

حدوا

الضححةلكبصنوشبههما(الضحيحيناافيأ،أر/34/كان

أخرى(جهة)منلهالشماع(تبوتغلىفمخموزبعن،الضدلسين)ص
سالسماع،التصريحطريقعلىالعسة،طريقالصححصا@اختارلماو

تلكدودشرطهعلىلكوسها
الح(

التد@@،علىلهالحاملكادإفى"آحر@قالتفصيلا@ضهمو@صل

دلكلأن@حرح،الضعيفتعطية
لا@لا"@وعت@،حرام

صأخف(فكراهتهلتاني)االقسم)وآما(
لأؤلا

(6)

)وسببها

(1)

شا(لةآلر"!31
راحع()
(6)

أط(@ي

2/3)"الكثايةو"8(،03)973،"الرسالة" .(1/532)"المعيت@حو"7(،8

وأح(م@(،وأ
ا"

للإلهام
حدةلمولا"

1/4)"الويةالكت"(4)(379)" 45)

1/4)"الويةالكت" .(83)"الصرةشرحو"1(،4

دلك"



التدليسغشرالثاتيالتوع

غرصه،بخس@@كراهتهفيلحالاوتختلفمعرفته.طريقتؤعيز

ضعيفا.اسمةالمغيرلكون

آشتأحدضحاخدأليكت@رل@الامععلىمعرفته(طريه@تؤعير

التمراء
ددا؟آليئرأ@/14/-(أطيد"اللهعدأليئراللهعد)تاا

هوالىعه،للمرويتضييعو@يهال@ح@تاي

دلاتدلأسهأيضاط@

دالحهالة(@أ@/57/عليه@يحكم

)وتختلص
)لكودكاد@إدغرضه(بحس@كراهتهفىالحاز(2)

يطخرلاليدتسه،(@أد/45/ضعيما(اسمهالمعير
(3)

سروايته

لحرحليىأ@هوالأصحالقسم،هداشر@هوالفسماء،

(14

@يالصساعاسوحرم
عيرشيحيمايكودديك@علصسآن"العدة"

عدت@مة

ليثلوا@عترهالئاس،
(5)

حره،(يقحللاأدألح@حره،
(6)

د@
يعتتمدط*لوكاط

حرحهم@عيرهيعر@أديخوارالثقةفيه
يعرشه،@ولاما

(8)

@لصعمه،علهإد@"الآمدي.ولال

أوسه،لصع@أوحرح،

"@ا،روايخهقحول@يلاحتلافهم
(9)

ال@فعالياسوقال
@خسه@،ية@عهش@للوسحيتكادإد"

لآ

*"

ياليهقيروىهدا،علىالشدلي@اسمإطلاقلعضهمومع
ا"

2/4)"يةالكط"(1) @ي(2)(01
"ويحخل@"وأط(أ@(،

(3)
لي

تطهر""أط(

لرركبانكت"لطرا)،(
للمعاو"9(،2/9)"

(222)ريلثحرا"

(5)
@ي

سقط(6)"ليقمل"أأ@
أح(م@

(7)
لي

"الة"وأ@(أدأ،

الماحلدااو"9(،2/9)لرركنى"الك@"(8)
"(1/1 لإلصاحواالحمحدو"9(،7

"(001)

حعرا(9)
لإحكاما"

"(2/80)

(01)"

المحلىشرحعلىالعطارسةث@ط"والطرلمعاه(34و.338/1)"الأدلةقواطع

الحوامعحمععلى
(32لم/4)"



اتقري@شرحثيالراو؟تلىريب
لنواوي

سمعأولوفاة،امتأخرأوصغيرا،أو
منفامتنعكتيرا،منه

بهذا.وغيرهلخطيباوتسقحصورة،علىتكراره

محمدعن
لا.قال:يدل@؟الثوريكانعامرلأبيقلت"قالرا@عبر

رجل،حديثأ(أط/26/يكتبونلاأهلهاأنيعلمكورةدحلإذأأليىقلت:

@رجل،قال:
كئاه،بالاسمالرحلعر@ذأ

@
سفاة؟لالكنيةعرفذأ

"بتدلي@لي@تزيين،هذاقال:

منديهشاركهالوفاة(متاخر)أوالئنفي)صعيرا(لكوله)أيأ

سمع)أوسهلفالأمر@يهدوله،هو
علىتكرارهمنفامتنعكتيزا،منه

إيهاماواحدةصورة(
(2)

تعحساأوالشيوخ،لكثرة
)طأيصافسهلالعبارة،لي

)تسفحقد
(3)

)بهدا(المصنفينالرواةمىوغيره(الخطي@

المعاريض(.أتدليستنبية

ماالتدليم@فسامصن
هذا،عكسهو

أسم(أشحصإغطاءوهو
()

آحر

فيالسحكياسدكرهتشبيفا،مشهوبى
"

الجوامعجمع
أخبرلاكقولنا:"قال:"

الحا@ط،أدلهعدألو
يعي

(6)

دلك،يقولحيثبالجيهقيتشيهاالدهبي،
يعني

الحاكمله
"

(7)

إيهاموكدا
(8)

كحذثناوالرحلة،الثقى
يوهمالتهر،وراءم@

أثه

دلكولي@لمصر،الحيرةأوسعداد،عيسىلهرويريدجيحود،
بجرح

قطغا"

دلكلأد
لاال@عارلض،م@

الكد@.م@

هدا
مر

أر،@ي

1 01)

)د(

(8)

سقط
م@

أر(،ي

احاشية"

أد(،ثي

مرالممفودالحرء
"

(2)"المدحل
لالموحدةإلهافا""وأ@،د(،@@ي

ا

يمح
"

"أط(و@ي

ممح
"

الصلاحس
2/00،1)الرركى"محتو")37(،الروى"المهلو")632(،"

أط(

وأح(
"

سي
"

"العطارحاشجةوثي

يعي
"

الجوامعحمععلىالمحلىشرحعلىلعطار
"(4/3 25)

دححوه

طام!"وأر(وأ@،،
لموحدةلا"



التدليسعشر-الثاليالموع

@يلآمدياقاله
لإحكاما"

"
كيالعيددقيقواب@

"

الاقتراح
"

(1)

بالتدلير(:أهلهاالمشتهرالبلادأفائدة

لحاكم:اقال
د،ساوحرالي،لعواواوجمضر،لحرمش،وار،لحجااأهل"

لعلملاالحخر،ورأءوماتار،وحور@فارس،وبلادوأصهان،والحمال
(@)

أحدا
دلسواأئمتهممن

(3

أ،أ@/67/

الضرةآملمريسيرولمرالكوشة،أهلتدليتا.المحذلىوأكثرقال.

أحدالم(عنيدكرللملغدادأهلوأماقال:
إلىأال@دلي@،أهل@ص

ألي(
()

م@أول@هوالواسطي،الاعديسليمادن@محقدبئمحمدلكر

حهإلمافأهلهاصدلسوصبها،التدلي@أحدث

@ي
لا(أر/34/"دلك

كتالاالحطبأ@ردوقد
لي

غاكراستتمالمدلسي@،أسماء
(@")

التدليس(.حرمةعدمعلىالدليل@أفائدة

الراءعنعدياسأحرحهلماحرام،عيرالتدلي@أنعلىاشتدك

"ؤال

عساكر(اسقالالمقداد"إلالدريومفارس@فيايكنلم
(9"

لدرا"يتمهدلمالراءلأنالفنلمين،يعميديا،قولة."

لإحكاما"أ(
شصر@(219)احثترلاوا0(،2/9)"

2)
دي

"أط(

يعلم،
(3)

دي
كمادلى"أ@(ا

لي
"المعردة"

4)
واحد""أر(لي

3)
واحدوالمصىوحه،ولكلأسا"،إلا"ط،و@أرأ،لي

لتصر@(112)"الحديثعلومصرثة"(6

هوالح@كتا@(7
ديعليهلصق"،المدلسي@لألسطءاليس"

(385/2)"الكماية"

سلال@"(8
"(176/2)

سقط(9
أخ(م@



ال@وأويتقربسرحكى@الرا،)لصل@

@

عشرالتالتالنوع

الشاذ

الثقةروىماالحجاز:علماءمنوجماعةالشافعيعندوهو

لامايرويأنلاالتاس،لروايةمخالفا
الخليلتي:قالغيرء،يروي

واحذإشنادإلالهليسماالشتادأنالحديت:حقاض@عليهوانذي

عنكانومافمتروث،ثقةغيرعنكانفماغيره،أوثقةبهيشذ
ثقةبهاتفردماهوالحاكم:وقالبه،يحتخولافيه،توقفثقة

بمتابع.أصللهولتس

عسرالتالت)التوع

التقةروىماالححارعلماءمنوجماعةال@افعيعندوهوأ

لا)ماالتقةيروي(ادلاالتاس،لروايةمخالفا
م@هوغيرء(يروي

تتمه

الشافعيكلام

آقالحديتحفاض@عليهوالدي")الخليلي.يعلىألوالحادظ)قال(

أد/6،/كاد(فماغيره.أوئمة،لهيشدواحدإشنادإلالهليسماالساد

ولافيهتوقصتقةعنكان)ومايقللافمتروك(تقةضحير)عنمنهأ(

يحتخ

لاالئمرد،مطلقالثاذفحعل
المحالفة.اعتارمع

لذلكبمتابع(آصللهولت@نتقةبهانمردماهو"الحاكم.أوقال

الثقة.

الوفمحهةعلىالذالةعئتهعلىوقصدلكرطالمعئلويعايرقال

(393)"الكثايةو")911(،"الحدي@علوممعر@ةو"لمصاه،(1001)"الرسالة"(1)
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ال@تادضشرالتاثالتوع
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الإيساد"صحيح
(7)

قاارأيثح@ىله،انحاكمتصحيحصأتعح@أزلولم

لمرةشاذولكثهصجح،إلساده"
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والحاكمالحليهليأيدكراد()وماالضلاحكاسالمصحفقال

يشقضفإئهفسنكل(أ
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اتقري@شرحفيالراو؟ريصت@
لنواوي
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الزهريعنمالكبهتفردالمغفر".رأسهوعلىمكة

@يمحرجةهذهفكل
"

الضحيح
"

مع
إلا(ألهالي@أنه
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واحد،إشماد

ثقة.بهتمرد

مسلم:قالوقد
أحد@يهيتاركهلايرولهحرفاتسعينلحوللزفري"

حياد"لأسانيد

الصلاح:أئنقال
دكرساهالذي@هدا"

(8)

الحديثأئمةمذاهبم@وعيره

يي@
)قالضحيحوجنئدقالاه،الذيالإطلاقعلىدلكالأمر@يليىأتهلك

ائ@عبارةوأضبصد(منهآحفض@مخالفاشفردءالئقةأكان(فانالتفصيل،
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الشادعشرالثالثالتوع

مردودا.شاذاكان

الإشلام.
وخوهمرديكعيرأوعدد،كرةأوصبط،لمزيدمهأرححهولمن"

تماداأانمرد@هما)كاد("أالترحيحات

الإشافىم(1/77/@شيحأقال
المحكلوط.لهي@تالوضقالله"

ماحهواسوالنساثيالترمذيروأهمامثالهقال.
عقغييةاسطريقم@

على(@أد/65/تو@ىرحلاأرعتاس.النعنعؤسجة،عنديخار،ئنعمرو

الحديثأعتته.هومولىإلاوارثايدعولماللهرسولعهد

أحفاد،وحالمهموغيره،جريحاسوضلهكلىعييةابنوقابع
)@ا

ئر

عئاساسيدكرولمعؤسحةعنديار،عمروشعنفرواهزيد،

حاآلوقال
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عييهالنحديتالمحفو@"
"
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ومعوالقط،العدالةأهلريدص@حقادشالإشالأم.سيخقال
دلك

صوعر@قال.منه،عدداأكثرهممنروايةحاتمألورحح
أنالتقريرهدا

الضعممد@يهوؤهداقالمهأولىهولصمخالماالمقحولرواهماالناذ

الاصطلاحلحسبالثاذحد
"

ومن
أمثلته

نرالواحدعدحديثم@والحرمديداودألورواةماالمتىدي

صتىإذا"مرلوكاهريخرةأيعنصالح،أليعنالأعمش،صرياد،

يمينهعنفليضحطجعالفجر،ركعتيأحدكم
"

اليهقي.قال
فإنلي*@دا،الكثيرالعددأ(ط/36/الواحد@عدحالف"

الواحدصعدوا@ردقوله،منلاك@هالني@علصرووهإثماالاس
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ولصجح،ولىلاطلهدايقولتيمةاسسمحت"
الصحيحسما

لاالبعه

يهوعلطرياد،الواحدسعدلهتثردوالأ@رلها،الأمر
"



اتقربشرعكىالراوفىرل@ل@
لئواري

بضبطه،مؤثوقاحافطاعذلاكانفإنالزاوي،يخالفلم@ان

درجةعنيئثدولمبحمظه،يوتقلموانصحيحا،تفردهكان

حسنا،كادلفتابطا
أنوالحاصلمردودا،منكراشاذاكانبعدنو

منراويهفيليسنذياوالفردلمخالف،الفرداهوالمردودلشاذا

تفزده.بهيجبرماوالضنبطالققة

ألي@(
(1)

"أ2(الثمط@داالأعمشأضحابثقات

لمأ@زاروى@ط@عيره،شمردهالزاوي(يحالف@،أح/24/لم)وار

فيفينظرعيرهيروه
الممرد.الزاويهدا

لموادصحيحا،تفردهكارلضبطهموتوقاحافطاعدلاكاد)كار

لهانفرد@اكان(القصالمد.درجةعقيبعدال@الكىو(لحمضلهيوتق

@لعد(وار)حستا،
الشادآقرالحاصلمردودا،ضنكزاشاذا)كاددلك

راويهفيلنسنالديوالمردالمخالف،الفردهوالصردود
(3"

التقةمن

وابمبب@
ماوسيأتيالمنكر،يحامعالتعسحربهداوهوتمرده(بهيحبرما

الصحيح(ادبأفروالحاكمالخليليعلىاضالاعترعلىادانإيرأتنبية
ما

عليهأوردالصحيح،لأفرادوالحاكمالحليليعلىالاعتراضم@تقدم
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الشادعسرالثاتلسوع

الحافط
(1)

العرقمرلينهمالما

الحالطلشملالشتة،أطلقادأدهماوأجي@
وعيره.

ألوالتيئ:سعحلىعنرواةللعمر،يتثردلمالئيةحديصأنوالئاني:

الدارقظحيدكرهكمال@خذري،اسعيد
(3)

أوعيره،1:(

لنالقاسمأبودكرلل
أحرعترلسعةرواهألهمنده:

)دا

ص
الضحالة.

واسكمر،واسمسعود،وال@وقاصر،أيوسعدسطالب،أيبئعلي

سوأل@عاس،
غ@ل!ثروغتةشثياد،ألىشومعاويههرئرة،وأ@مالك،

الله،عدن@وحالرالصامت،ن@وعبادةسويد،ن@وهلاللمى،ال@

وغثمة
(6"

مسلمئروغتةال@ذرئروعةالعماري،ذروأ@عامر،ئى

وألاد،لممعالتواس-واسعد،شوسهلالدرداء،ألاغيره.وزاد

نالت،نروريدالباهلي،أقامةوأبالساد،ننوصهيبالأشعري،موسى

أولحارت-ان@وعريةأميه،ن@وصموادحديح،(@/44أر/ثنورا@ع

خي.دتأ(اد/75/وصمحةجة،وأمسلمة،وأموعائثة،عرية-ئ@الحارث

وصعلقمه،عيرعمرعنرواهأنهمده.ابىودكر
مححد،عيرعنقمه

وعن
يح@ىعيرمحفد

(8)

أليع(عنالح@حديثوأد
(9)

دياراسعررواهالولاء،

@ي
(2)"الصالطالحامط"أد(

"
الدارقطيسص

"(2/1 93)(4)

لي
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ورأئاه،ماوالصوا@المسدر""أط(

2/4)"لةلإصااو"0(،1/7)"لمشها ماوأ(56

الا"سطرأمامهأسصلروى
الكحر"الح

3 5/2)حاد"اسنما@و"4(،7 51)
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سقط
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حع
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المواويتمربشرحفىلىالرا،رلصن@

فيالترمديفأخرجه
"

ننالملكعمدبنمحمدحدثناالممرد".العلل

ثاالشوارب،أبي
ابنعننافع،عنعصر،ئناللهعبيدعنسليم،ئنيحيى

عمر

فيعدياب@وأخرجه
"الكامل"

(2)
ثاالبخاري،عضمةئا

بنإبراهيم

لافع،عنعبيد-ابنيعنييوس@-عنديخار،ثنمحمدعنمسلم،ثمافهد،
عمر.أبنعن

يصحلمالأعمالحديثبأنوأجيب
يردولمعمر،حديثعيرطريقله

هريرة.وأبىوأن@،وعلي،سعيد،أبيحدسثمنإلاعمرحديثبلفظ

عنروأهالذيروأدأليابنبتغليطصرحوافقدسعيدأبيحديثفأما

مالك،
أفيه(وهمهوممن

(3)
وكيرهالدارقظيأ(/78أ@/

(4)

فيعليوحديث
لامنأ@يه(1(البيت،أهلمنبإسناد"علويةأر@ين"

يعرف

"،أماليه"أولفيعساكرأبنرواهأنس(@ط/36/@وحديت
روايةمن

جدا،غريبوقال.أنسعنإبرأهيم،ئنمحمدعنسعيد،ئنيحيى

عمرحديثوالمحفوظ

فيالعطارالرشيدروأههريرةأليوحديث
"

ضسيفبسندلهحرء"

كحديث:الية،مظلقفيهيإنحاالمذكورلنالصحابةأحاديتوسائر

3البهير"الترمديعلل" 1 (268/1)"الكامل"(2)8،1
سفط

أط(.من

"

الدارقطميعلل
12)و1(،93/2)" 5 3 12/2)البرعدلاسالتهد"و"1(،/ 70)

سقط
أط(من

"
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"
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الشادعشرالثالتالنوع

نياتهمعلىئبعثون"
"

(1)

لهالىوحديث.(
نوى"ماإلاغزاتهمن

(2)

وحو

@يالشرمذييمعلوهكذا
"

الحامع
"يقولحيث"

ولي
فلارعقالا@

4للالمعيى،الحديثدلكيريدلافإلهوللاد"، 3 أخرأحاديتيريدأ(/1/

بصح
@ييمتبأر

الا@.

العراقي:قال
"

مريمخمودال@الم@كنيزاصأنإلاصحيح،عملوهو

للكدلك،وليقلحيه،الخديثدلكيروودالصحالةمنسميأدصدلك

ديإيرادهيصحاحرحديثايكودوقدكدلك،يكورقد
يصحولمالا@،دلك

صطريقم@

(3)

"المتقدمةالطريقإلاعمر

(@)

ديالبزارقال
لا":"مسنده"

حديتإلاص@طاللهرسولعقيصح

حديثإلاصعلقمةعنولاعلقمة،حديثإلاصعمرعقولاعمر،

يحيى"حلإيثم@إلامحمدعقولامحمد،

@يالترمذيدقالالح@حديثوأما
"

الحامع
"

العللو"
يهأحطأ""

3عنالحديثلهذاتفردديارئنأدثهوعدسليم،بنيحيى غمر"1
(7)

عدياصوقال
"أورده.ماعقص

@عصمة،إلاصأسمعهلم

اهيمس@@هد،بنإبراهيم
(8)

مناكير"لهالأمر،مظلم

2المحارىأحرحه 1 1 م@8،1
عائحةحدت

1أحمدأحرحه 7 9 5 لهل@"طمطأمهسبعلىحدبتم@7،1
حدهعرالهم@

ومر

الدلايحر"ثلاثةإلاآحرتهو@دلاه

"أر!@ي
جر"

لإيصاحواالتتجيد"
"،201(1 لضر@(03

1/3)الرار"مسد" ئحصرى(82

لرنالمدمالولاءكمالعصالم@أى

"

الترمديجامع
(182)الكير"العللو")4/834(،"

@ي
"أط(

@هد"سلراهم@
الكامل"(9)

"(1/2 70)



النواويتخمري@شرحكيفى4الرارلصل@

يحفردلمالمقمرحديثلعم
(1)

الرفري:عقتالعهللمالك،له

رواهاازفري،أيراس-
(2"

الرار@ي
"مسمده"

(3)

@يعديال@رواهاعامر،ألينجنأوي@وأبو-
"الكامل"

سعدوابى

"الطفاث"
(@)

عدياسروأهاومغمر،-
(6)

فيالمزيعليها4قلأوزاعي،وا-
"لأطرافا"

العرلي.اسوص
"مالكطريقعيرطريقاعشرثلاثةلهأن"

(1)

.(@ه-/1/87

الإشلام.سيحوقال
عشر"سبعةإلىفوصلتطرقه،حمعتقد"

"أط(.@ي
يتمرد"

"أ@(لمحي
"رواه

(48/1ل/3)الرار"مسد"

"

5/3)"الكامل 01)

2/1)"الطحقات" 3،91 40)

مللكاا"
5/3)د 01)

3/3)"الأشرا@تحمة" 04)

الدا"
الثاح

"(1/1 حلإيطواالتقيدو"4(،8
"(105)

2/6)لالكت" شصر@(56



الضكرمغركةعسرالرالعالموغ

عشراللوع

الفئ@رمغرفة
صص

عنمتنهيعرفلاالذيالفزدهوالبزديجي:الحافضدقال

ننالتمصيلافيهلضوايواكتيرون،أطلقهوكذاراويه،غير
تقذمي

الشاذ.في

الضكر(معركةعسرالرالع)التوع

الراء،وسكورالموحدة،بفتحلبزديحى()الكرأبولحاكصد(ا)قال

ديحاإلى*@شةأر/(وحيم،تحميةلعدهاالمهملة،الدالوكسر
1 1

ض

ه

دعة،@

طدةلدال،الإهمال
(2)

لردعيا"له:ويقاللأدرسحاد(@/57أد/
)ممو(أيصا"

كسرر-(اطدثمدوكداراوله،عمرعنمتمةئعر@لاالدي)المردالحديث

الحدستأهلم@
(3)

صتحدمالديالتمصيلكيهوالضواثأالصلاح؟ائنقال

((@)الساد

ليدكرلاعلى@اق@مادالمكرلقول:هذاوعتدقال:
لمصاه@إتهالثاد،

المردوهوالأول،مثال
(5)

غنمالك،روايةالثقاترواهلماالمحالف

11)
لردبحإلىنسه"نوله"الثلىأد(حانج@@ي
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النواوىلقري@شرحكىفى4الرارلصل@

عند،قئنأسامةعنعثمان،ئ@عمرعنحسي@،شعليعنالرفري،
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العش،@مم

@مسلمودكر

ي
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حمدلشوارالضتالعاترالاعتبارامعركةعشر.الحامسلموع

عشرالخامسالموع

والشواهدلروالمتابعاتالاعتبارمعرفة

الحديت.حالبهايتعرفونأمور

عليه،يتابعلاحديتامتلدحفاديزويأنالاغتبار:فمتال

فمتظرجماالتبيعنهزئرةأبيعنسيرينابنعنأيوبعن

والشنواهد(والفتالعات.الاعتبار؟معرفةعشر:الحامسلتوع)ا

آمور()هده
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(3)

عرهلروايات

@سئرالرواة،م@
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)د(

لي
راوالحديثدلك
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@فتالعةنسمىهدا)ككلهرنرة

وس@صر
(1)

د@لاث)اأ(/6دأط/الحمالعةشأ

أيضاساهمدا(الفتالعة)وتسمىلقدرهأيمنها(ئعدهالحس@
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افتالعةمدا
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أكميفإن"
(6)
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)وادايه

انتمت(
(8)

مىالشناد(فيسبقمافحكمهالشواهد)معالمتابعات

الخمصيل
9

لي
وأخ@(أط،،

"(2)"العدةلأكملوا"

ملم
"1 0 8 01)

جما"
(4)(135/4)"لسه

@ي
"

(19091"صحيحه

سقط
أط(،م@

وأبئ(
@ي

"

""الحاري

عتي
ديححراسأ@ادهالكثميه@ي،روايةهوالمص@دكرهوما"

"

المتح
"(148/4)

"اطر

(56-54)ححرلاسالثكر"دحةشرح

(358355)(9)"اتمقت"رط(لي



والشواحدرالفتالعاتالاعتبارمعركةعشرالحامس@النوع

يصلحولابه،ئحتنيلامنروايةوالاشتشقادالمتابعةفيويدخل

ضعيف.كللذلك

الضتالعةفيويدخلأ
)ا"

صروايةوالاست@ت@هاد
أ@/18/1(له.يحتتيلا

والعديلالحرحألماطسيأتيكماضعيص(كللدلكيصلحولا

@ي(1)
"المخالعات"أط،

(2)(517-521)



)-ظ//-ا/1-

@

@

اتمري@سرحكىفىالرا@رلصل@

لنواري

--

عسرالسادسالمع

وح@فهاالثقاتزياداتمعرفة

منالجمهورومدهببه،العنايةتشتحسنلطيصفنوهو

مضللقا،قبولهاوالهحذثينالفقهاء

@س@السادس)الموع
وخكمها(.الساترياداتمعركةر.

دلكبمعر@ةأشتهروقدله(العنايةتستحسلىلطيصكن)وهو
(1)

الله(أعدلكركأليحماعة،
(2)

لى
محمد

الوليلوأليالنيسالوريادزلى

ل@حسار
القرشيمحفد

(:)

وعيرهما.

(@أر/64/كثولهارالضحذتي@مها@الح@الحمفورص)ومده@

لهاتعلقوسواءغيره،منأملاقضا،أولارواهممنوقعتسواءضصقلقا(

أوجبتوسوأءلا،أمالثابالحكمعيرتوسواءلا،أمشرعيحكم

نقص
(5)

الاتماقطاهرالنادعىوقدلا،أمفيههيليمستبضرثتتأحكام

القولهذاعلى

"سدلك"أد(مي

سقط
أط(م@

اللهعدهو
اثالمقيهالشالوري،لكرالوواصل،ريادسمحمدسس

@عي،
كاد

حابطا@تقنا
3لةتو@يروايةوالحديتلمفهعالصا، 2 لعداد،اتارلخ@4

حسأ@هو
س

الا@عحةشيحالثقيه،السالورىالأموىالمرشيالوليدألو@حمد،

"علىكاناحزحوعلله،سالحدلتلصزاكادلحراسالط،

ملمصحح
"

@وس

3 4 9@"

.(143/1)عر"حر@العر@ي

وأح(وأر(،أدأ،@ي
"

لقص
لمهملةلا"

@ي
كما"كسا@

ير
"

الممع
1/1)الملصلاس" الحمصرهشرحوا-(91

"ل@دكرةوا

(9لماللعرافي



ت،لتطااراتردمصركة@شرالمرغ

ناقصا.روالممنغيرزادهاادئقبلةوقيلفقلقا.تقبللاوقيل:

ناقصا.مزةرواهمفنتقبلولا

ئ@بللا)وكيل
(1)

لاكنطلحما(
داعىولاصلاقصا،رواهخم@

تقبلأوقيلى
(3)

تغملارلالاكصا@ررا!غيرصرادماا@
ا"

مملى

مر@(أدررا
()

ناقصاا
@6

@يه@،أط/56/الصتاعاسوقال
أتهدكرإد"

واحد،1أكلسحع
لأ

م@

دوحمما،يعملحريروكالاالزيادة،قحلتمحلسين،فيالحرين
دلكا

وحصلا@مه،فلالرياده،هدهأنسيتك@وقال.واحدمجلسإلى

"ديهاق@لتوا

فيوقال
استوفدإدأك@ر،مهودعا9(لماالعبره"فيه"المحصول"

"مهف@لت

وقيل
وإلارص،قطالخراركادللإعرا@،معرةالريادةكالتإر"

كأ@-@،الا"اله@ديوالصميالمخكلمشع@الصتاغالنحكاه"،قملت

لي
وأخ@،وأط،،أ@(،

يقسل"
"

كما@يالحطب-حكاه
@يالصاعواس-(538/2)"الكثاية"

قالهكماالمدة"

لىالألالسى
الثحاحالندا"

"(1/1 سحوهالحدتأهلمىقومع@(95

@ي
يقحل"أط،

"

لي
وأخ(أط،،

"

يقل
"

سقط
وأخ(أط(،مى

@يالحطبحكاه
م@لرلهص(538/2)"الكماية"

سحوهالا@عحة

لي
كلا""أط(

ثيالصاعاسإلىعراه
ليالرركى"العدة"

2/1)"الت" لىوالألاص4(،8

الماحالدا"
"(1/1 @ىالملث@واس5(،9

"

الممع
1/1)ا مىوالعرالي2(،9

"

شرح

لى@واس-س5(،9)49،"والدكرةالضرة
2/6)لت!ا لحوه(93

وقعلما"أر(لي
،"

و@ي
رويلما"أ@(

،"
ودي

روى"ما"أدأ

2/2)للراريلأصولا،اعلمديالمحصول" حتصاردا(12

المياحالدا"الطر
"(1/1 المضعوا5(،9

التصرةشرحو")291(،"
"(95)



اتقري@شرحلمحيالرأ،؟برت@
ل@واوي

كأن

اوقال

يجوز

رة

اوقال

"@له
(11)

"

"،شاهأرلعي@@ي
تم

"

"شاةلص@أرلجن@ي

يقللا"
(2)

فطلفا"الإعرابعيرتإن

تقبللا"
(4)

حكما"أفادتإنإلا

"

تقل
()

لمحي
الخطيبحكاهماالمعنى".دوناللمط

الصحاغ.لن
لاجماعة،ناقصارواماوكادصواحد،رادهاإن"

"سقطتلوهم،ا
(7)

عيره:
متلهم،يعملألا"

(8)

"عادة@،/81/@متلها@عن

تتوفرممايكودأن"وراد.متلهالسمعاليبن
(10)

علىالدوأعي

"والحط@.الضيرفيوقال

رواهامنكونقولهادييتترط

حالظا"
(12)

الإسلام.شيحوقال
الريادةبقبولالقؤلالعلماءم@جمعاشتهرص"

مظلقا
لييثترطونالدينالمحدتي@طريقعلىدلكيتأتىولاتمصيل،عيرم@

الثقةبمخالمةالذوذيثسرودتتمشاذا،يكودلاأدوالحس@الصحيح
هومن

وحيىمهدي،كاسالمتقدميى،الحديتأئمةصوالمئقولمنه،أوثق

(2)(389/3)"المحيطالمحر"الو
ائقلأ@(@ي

"

2/5)"لكمايةا"لظرا لم(ا(38
"وأط(وأح(،أد(،ثي

"يقل

وأح(أط(،@ي
"

يفل
"

2/5)"الكماية"(6) 38)

عهدكره

ديالرركي
"

3/3)"المحيطالحر 8،63 87)

"أدأمى

"،منلهلمعل
"أ@(و@ى

منلثمسمصل
"

أح(وثى
ملهملثعللا"

"

"الطر

إحكام
3/3)"المحيطالحرو"1(،2/80)لآمديا" 88)

"،توفديها")د(@ي
ودي

وأح(@(،@
يتوقم@صما"

3/3)"المححطالحر"الطر 88)

3/3)"اليحيهطالحرو")2/835(،"الكعاية" 89)



وخكضخاالتقاترياذاتمعركةعشرالسنادسالتوع
-

أحأ-

أقساما:الشيخوقسمه

سبق.كمافتردالتقات،تخالفزيادةأحدها:

فيفبل،حديتبجملةثقةكتفزدفيه،مخالفةلاماالثاني:

العلماء.باتفاقالخطيب:قال

@زواتهشاتريذكرهالمحديتفيلفظةزيادةالتالث:

مالكأبونفرداوطهورا،.مشجداالأرضلناجعلت"كحديت:

وتزبتها"فقال:لأشئجعيا

وأليلحارى،واالمديني،واسأ،/45أح/معيى،والنوأحمد،القطان،

بيوأ(@/59أد/ززعة،
حا

لتساواتم،
وعيرهمرقظسي،لذاوائي،

0

عاا
ر

والهردقئولياصيلزملحيت@ية،المطلالريادةيتعتق@يماالنرحيح

لأخرى"ا
(1)

نتهى.أ

)وقسمهقالحيثالفصئصوتعهالضلاح،اب@لدلكتبهوقد

سب@(كما)كثردرووه@يماالتقات(تخالصريادةأحدهاأقساقاالشيح

نوعلي
الشاذ

فيه((مخالفةلاأما)التاني:
(3)

تقة)كتمزدأصلاالغيررواهلما

أ@فأكيقبل.أصلأبمحالمةالغبررواهلما@يهتعرصلاحديت(بحملة

الللماءا(باتفاق"الخطيب-
(3)

عفدتهمىليئرأإيىأسنده

مرتةوهدهزواته(سانريدكرهالمحديتصلمضلةريادة)النالت:

بي@
لناجعلت1)حذيمة)كحديت(المرتتينتلك

(@"
وصقئهورا،قشحدالأرصا

سعدمالك(أبوانمرد
لنا)ترلتها(جعلتو(لمحقال/1)الألتئجعيطارقلن

شصر@(70-68)الطر"درهة"ائطر(1)

(2)
دي

"،ميهبحالمهما"أد(
وير

"،محالصلاما"أ@(
أح،و@ي

لماالموا@قوهوأط(،مروالمحت"،يه
لي

"المقدمة"

5)2/835،"الكماية@(3) يالم((39
"أ@(

لي
ا

يحال@هلاما"



غ(؟،187
المواويتتمربشرحكي@الرأ،)يصل@

والضحيحلشتيخ،اقالكذاالتاني،ويشبهالآؤل،يشبهفهذاطهورا".

حديثفيمالكبزيادةايضاالشيخومتلهالأخير،هداقبول

مالكاوافقفقدبه،التهثيليصحولا"المشلمينمن"الصفرة.

عتمان.بنوالضحاكنافع/لنعمر

)طفورا((
لأ(ا

الحردودلاوأ@(ابهيخ@)كهداذلكيدكروالمالرواةوسائر
(2)

ص

عةالحمارواهماإنحيت
الممميردرواهوماعام،

(3)

ذلكوفيمحصوص،لالريادة

@يمعايرة
الضمة،

م@ولوع
ايشبه)ثالحكملهيحتل@صالمحالمة

المقموللتاني(

الضلاحاسالسيح(أ@قا)كداليمهيامنافاةلاإلهحيتم@

أ(لم/أر/7الاحير(هداقنول)والصحيحأ،أ@/28/المصئ@قال

من"المصترة:حديتفيمالكلريادةايصاالسيحأومملهقال:

الفسلمي@(

مالكاأنأ،أط/66/الترمديصولقل
اللهعيدوأنعاسرد

لن

دلكلدونعمراسصلايع،عرالحديثروواوعيرهماوأيو@عمر،
(7)

عليهامالكا(وا@د-فقدله.التصيلىيصح)ولاالمصئ@قال

حماعة
الخقاتص

)"ا

فيالئخاريعدوروايهناكع(،لن)عمرمهم
"

صحيحه
ليلمم@عدوروايتهغمماد(،ب@)والصخات"

"
صحيحه

"("1))
(11)

ملمأحرحه
5 2 لمحىعاكراسعداللثطةعدهتتعلقلطثةحكايةوالطر(31

ظ"
(32/1)دمشى"ريح

"اط(إلاال@ع@ي

عهاأثشاهماوالصوا@والمردود"،

لي
2-251)"المقدمة")؟(المتمرد""أأط 55)

1/2)الموطأ""أحرحه 84)(6)
"له"أط(لي

"

6حديثعض"،مديالضحا@ع 7 61)
6/2)الصجر"العللو"لحوه، 53)

"اسألرد

صحيحه
لائا(8/93)"

الريادةلهدهمالكتمردلد@ع

1الحاري 1 5 0 3 1(10)
9مسلم 8 4،1

سقط
أر(م@



رخكفخاالتقاترياداتصعركةعشرالسادسلموع

قي.الحراقال
"

ديوروايتهفىقد،وكثيرس
3الحا"مستدرك"

(1)

صو"
"

لييزيدبىويوصالدارقظيأ2(.
"الم@كللياد"

(3)

سوالمعتىللظحاوي.

@يإشضاعيل،
"

حاد"ابنصحيح
)؟(

اللهوعد
@ىالغمرقي،غمرس

"

لسر"

رفظميلذاا
)د(

"

قيلى.
مرللهااديحتملالالقالحديثفيالترلةوريادة"

حت
تماتى(أ@ا@الرا@،لاأرص،هي

(7)

أطلىلمرمحالمهولاريادة،يه

عذهاإد3لخرا@،طالتصريحظر@هلعصلأد@يوأ@.
ر

ادة

أحمدروأهعلى،حديثيروردتلا@قد@حديمة،حديثإلىلالسسبة

لسدوالبيهقي
حس@

"
(8)

الثقات(زياداتأمثلةأمنفائدة

من
الباب:هذاأمثلة

مسعود.ال@عنالشيحيىحديث-
العيلأبجمراللهرسولمألت

لوقتها"الضلاة"دال.)9(؟أأفصلأ

"روايتهمافيوسدارمكرمبرالحسنوزاد

صخحهاوقتها"أولفي
(11)

فيالحا@(1)
لىكماالمستدرك"

اللهعيدروايةالمسخدرك،"
عمرس

(2)"

الدارقطميسى
"(2/1 40)

لعده(4)
ير

والإيصاحالخقييد"
وا""

2/1)رقطيلداوا3(،3"لما 40)

والإيصاحالخقد"(6)
"(113)

(7)
ثي

التتييد"و"وأح(،أ@(،
@لا"

والإيصاحالميد)8(ا
وحد(114)"

سقط(9)
أخ@،مى

(11)
لي

صححهما"وأخ(اأط،،

الرايةلص"
"(2/4 ثيعيهوقهتوالدي-(16

1 1 5 3 4

8/1)الانار"ممضكل" 69)

@يلدارقطي
حاداسأحرحهوالحديا"لسه

الدارقطحيص)5(ا
"(2/،01)

علييث
)1/312،واليخقي)367(،أحمدعد

الحارقي(10)
2 7 لمو@د(،1

8 51)



اتقربشرحفي3الراورلصل@
لمواوي

حئادواشالحاكم

أن@عنالشيخين.وحديث-

"الإقا@
(2)

ويوترالأذأن،يشفعأدبلالأمر"

سماكراد
حتادوابنالحاكموصخحها."الاقامةإلا"عطية:ب@

عليوحديث-
السهإن"

(@)

للعينوكاء
(5)

"

الرازي.موسىسإبراهيمراد
"

1أد/فليتوضأ"نامفمن / 6،0

الحا
@ي3

0"المسخدرك" 1حادواللى7،،"17،01 4 7 5،11 1 4 7 9

3الحاري 37ومسلم6(،10 8،1

"
حاراسعدعليهأفولم)431(،"الحديثعلوممعر@ة

"،السة"أأحلي
الدلرحلقة"السهو"قصحيص،وهو

@ي
"العي@"أط،

وكداالسه،وكاءالحير"والصوا@وهو@قلو@،اللعظ،لهدا(8871أحمدأحرحه

عدورد

داودكأليأحرحهصحييع
0 3 4ماحهواس2(،1 7 وقدوعرهما.1(،7

ماإلىتصحثتالعير"وكاؤهالسه"صواوليكود
أعلموألثهعيه،هي

الطعار،،لده
ثىكم

"

علىحديتثيالرلاد،هده@إدطر،وسط)431(،"المعر@ه
موسساهيمإسيمررواها

8أحمدعدلحر،يرسأ- 8 ثيوالطرالي1(،9
6الثاميى"" 5 61)

2داودآلىعدآحري@ليالحمصي،شريحسحيوة-2 0 31)

محمد-3
4ماحهاسعدالمصمى،ل@ تكادلالجثهؤلاءعيروكثيرود1(،77

الحدلتهداطروصطرلىمهاتحلو
أعلمواللهلقيه،ص



الالمحرادمعرمةعسرالشالعلنوع

ئر
-

عشرالسابعالتوع

الأفرادمعرفة

ةقشمانفالفردمقضموده،تقدم

حكمه.وتقذمالرواة،جميععنأحدفماة

والشام،مكةأهللهتمزدكقولهم:جهة،الىبالنسبةةوالتاني

ووشبهه،الكوفةأهلعنالبضرةأهلأوفلان،عنفلانأو
لا

منهم،واحبانفرادالمذنيينبتفزديزادآنإلآضعفههذايقتضي

الأؤل.كالقشمفيكون

الاكراد(.مغركةعسرالشالع)التوع

(@أ@/28/الضلاحاسقالقله،التيالأسواعليمقصرده()تقذم

الحاكمأ@ردهكمابترجمة،أفردتهلكر"
"

(1)

لقيولما
مه

قستمان()فالمرد

قدالزواة(جميع)عنواحدبهتمردمطلقمرد)أحدفما(
(@)

م)تقمذ

لهتحمرد)كقولهمحاصةجهة(إلى)بالنسبةسئىفرد

لهتثرداو(أحراسادأوالكو@ة،@،/45أح/أوالبضرة،أووالشمام(مكةآهل

املىالبصردصأمل)اوعيرهع@وحوهم@مروياكادوإدفلان(عن)@لاد

يقتصيولا)وشبهه،المكيشعىالخراساليودأوالكودلآ(
ا@صعمههدا

منهم(حدوا)المرادم@لأالمدليين(لتمزديرادأد)الأ@رداكؤنهحيث

"يقالأوتخوزا،

يروهلم
الاؤل(كالقسمأحكمه)كمكود(فلاد"إلاثقة

()

1-96)"الحديثعلوممعرلة"(1) 02)

(3)
لي

(363)

الصلاحاسمقدمة"الطر(5)
"(237)

(2)
لي

وأخ(أط،،
(4)

ثي
"قال"أد،



النواويتقري@شرحكيفى4الرارلصل@

المنفردديدينظررواية،كلاالثقةعيرروايةلأفى
(1)

يحتجأمنرتبةللغهلبه

مق،رتبةللغهلالثقةغيروفيلا،أوبتفرده
(3)

لا؟.أولحديثهيعتبر

انفردمامثاليخ
(3)

بلد:أهلبه

قتادة،عنهمام،عنالطيالسي،الوليدأبيعنداودألورواهما-
ع@

أمزلا"قال.سجدأليعننضرة،ألي
(4)

تيسر"وماالكتابلماتحةنقرأأد

الحاكم.قال
"

إلىالإشمادأولأصالحضرةأهلالأمر@يهبذكرتفرد

اللفظهذايشركهمولماخره،
سواهم

"

مسلمرواهوما-
(7)

اللهعدحديثمن
@يزيد،ل@

وضوءصفة

"ك@ؤاللهرسول

أغير(بماءرأسهومسح
(8)

"يدهفضل

الحاكم.قال
يئركهمولممضر(أهلبهاتمردغرية،شةهذه"

أحد"@،أط/66/فيها

الصحاكحديثمنأيضا(@أر/74/رواهوما-
@عثمانبن

أبيص
سلمةأبيعنالحضر،

@النبيصلى"قالت.عائشةعنالرحمن،عبدبن

الص@جد"@يوأحيهبيضاءبنسهيلعلى
(12)

الحاكم.قال
"الصدينةأهللهتفرد"

(13)

أحمدرواهوما-
عنالمكي،الملكعمدبنإسماعيلحديثمن

اللهعد
منخرجلىجماللهرسولأنعائشة.عنأ(أ@/38/مليكة،أبيبن

المثرد""وأ@(أرأ،ثي

"أد(@ي
تمرد"

8داودألو 1 8،1

2مسلم 3 61)

"أ@(ثي
"بديه

"
(98)"الحدبعلوممعر@ة

"
(97)"الحديثعلوم@عر@ة

سقط(2)
أط(.م@

21)
"محيه@اللهرسول"أط(ثي

(6)"
(97)"الحديثعلومصر@ة

سقط(8)
أح(م@

سقط(10)
أط(.من

9ممسلم(12) 731)



الاكرادمعركةضس@رالسالعالموع

اللهرسوليالقالتعتدها
رحعتثتماف@،طفوأتعديمرحرح@

إنيأدخلنها،كنالمأنيووددتالكئبة،دخلت)تي"فقال:حزيا؟إلي

أخات(
(1)

"أمتيأتعبتأكونأن

الحاكمقال
""ا3مكةأهللهتفرد"

فلان.عنفلانبهتفزدماومئال*

عرغية،شثيادسطريقصالأربعةا@شر""أصحا@رواهما-

عنداود،سوائل
ا@ه

(")

صبرالتيأن"ألرعرالرفرب،عىوائل،ب@لكر

وتمر"سويقصميةعلىأؤتم
)حا

هرطاسقال
ع@وائللهتمزد"

اله
(6

يروهولم
شمياد"ا11ي@عه

ريادسع@غييه،ال@ع@التوريا1الضل@محمدسرواهوقد

واسطةلا،الرفرىلسميادصصجماعهوروأهالزفري،صسغد،
(@)

منهمواحدتفزدوالمرادبلد،اهلعنبلداهلبهتفردماومثالك@

الشائي.حديث-
بالتمر"البلحكئوا"

(10)

الحاكمقال
"

"
@أسلهتمرداليدليير،عرالضريرأفرادم@هو

كا-،

وهيالسح،ليليست
أحمدعد

محرحيوحميع
يتلرمهاوالياقالحديث،هدا

5أحمد 6 1025)(3)"
(98)"الحدتعلوم@حر@ه

@ي
"أيحه"أ،أط

وهو
علط

3داودألو 7 4 والنرمدي1(،4
0 9 5 والسائى@ي1(،1

فاس"
"6 5 6 صطاس"؟(61

1 9 0 9

"أديه"أط(
علطوهو

1طاهرلاس"العراثأطرا@" 0 5 و@به1(،7
"

ر@
لدلا"

م@
"

صمبه
"

أح(لي
تصحي@وهو"،لوريا"

حعرا
لعللا"

12/1)رقطيللدا" 8للمري"لخحمةاو"2(،7 2 وليهاا(،لم1
دوكاط"

يدكرلم@رلمايدل@،لممار
دكرهورلماوائلأ"،"

"

(365)تحريحهتقدم



المواويتقري@شرحكيقي4الراريصل@

هتامع@
"

ئقة:بهتفردماومثال*

وعيره.@سلمحديت-
الأضحىفييقرأكادرجمالني(@/60أد/أن"

"@ألمتماعةآقزتو@@ث@5والمظر
(2)

اللهعيدصسعيد،ل@صفرهبهتمرد
الله،عبدص

الليثي،واقدأليع@

وهولهيعة،النغيرهممنورواهصفرة،عيرالتقاتأحدصيروهولم

صعروة،عنالزفري،عريريد،حالدسصالجمهورعدضعيف

عائئة.

فبهاأ.صنفومنالأفراد،أمظانفائدة

حافلأكتائاالنوعهذافيالدارقظيصثف
(4)

ألدلك(كتيرةأمثلة

(1)"

(101)"الحديثعلوممعر@ة

8مملم(2) 9 1داودوألو1(،1 1 5 41)

31)
"كنهلاخراق"الحاشجة@يأر(ثي

(10"5)التي@الوعديدكرهوسيأتيالأدراد""كا@هو(4)

سقط)د(
وأح(أ،أط@

،

الظرأديمعاحمو@ي



المغللعشرالتاصلموع

؟

عشرالتامنالنع

المعلل

يتمكنأجنهامنالتوعوهدالحق-وهوالمغلول-ويسفونه

التاقب.والفقموالخئرةالحقظأهلمنه

المعانل(عسر:المامن)التوع

كداول(المعد)ويسفوله
والحاكموالئرمديالحاريعنارة@يوفع

والدارقطمي
(1)

م@الممعولاسملأنلحق(!)وهووعيرهم
"أعل"

لاالرلاعي

يأتي
(2)

اآضغااأيضا@يهأ(/46اح/والأجودلل(@أ@/38/"،مفعول"على
(1

"مثعول@"معتل"اوأ@شا،قيا"أعل"مفعوللألهواحدة؟بلام

وهو@عه"،علل

لمستعملالثعلهداولي@وشعله،لالسيءألهاهبمعى
(4)

كلامهملي

أشرليا5الحديثعلومألواعأحلأيأنجنها(منالنوع)وهدا

الحمض@آهلمنه)يتمكنلما@وأدقها،
()

ولهداالتاق@(لمهمواوالحترة

سويعفو@والمحاري،وأحمد،ال@ديي،كاسالقليل،إلا@بهيتكنملم

(6)

والدارقظيرزعة،وأبيحاتم،وأبيشيبة،

الحاكمقال
@يهاللحرحليقأوحهم@أط/76/1،الحدبيعثلوإلما"

عر"لاوالمغردةوالمفملالحمطعدلاالتعليلديوالحخةمذخل،
(@11

3الحدتعث@الكر"الرمدىعلل"المنالسلعلى 6 "1(،؟5

طء
ى"@

9الحدبتعق@ @رو"1(،7
59.1)"الحدتعلوملة عوال@لإلراماتاو"5(،1

ا

أخ(@ي
سقط(3)لأتى""

س
أ@(

"اط(@ى
لعمل

أح(لى(5)"
"الحدت"

ثي
"أأط

."شجةأيس

"
1-112)"الحدتعلوممعر@ه 13)



لنواوياتقري@شرحكي@الرا،رلصل@

الطاهرأنمعقادح،خميغامضسببعنعبارةوالعنة

ظاهرا،الضخةلمئروطلجامعانادلإلئ@اإلىويتطرقمنة،لشلدمةا

له،غيرهوبفخالفةوي،لزاابتفزدركوئذ
لعارفانبهدقرائنمع

ذلك،ضصيرأوحديتفيحديثدخولاووقفأوبإزسال،وفمعلى

بعدمفيخكمظتهعلىيغلببحيت
فيتوقف.يترددأوالحديتصخة

مفديال@وقال
أكت@أنصإليأح@حديت،علةأعر@لأد"

كديلي@حديتاعثرير
"

أق)معالحديثيكادح(خعيغامصسببعنعبارة)والعتة

منه(.السلامةالصفاهر

الصلاحاسقال
ماالمعللفالحديث"

عتةعلى@يهاطلع
ليتقدح

صحته

"اللامةطهورمع
(3)

العلةوتذرك(ظاهرا،لصحةاشروطلجامعاالاشنادإلى)ويتطزق

لهضحيرهأ(أر/84/وبمخالمةالزاوي،)بتفزد
دلكإلىتنصمقرائن(مع

و1)لموصولا)بإزسال(وقعوهم()عدىدالةدا@لعارف(ا)تنبه

بحيثذلك/غيرأوحديت،فيحديثدخول)أوالمرفوعوقفأ

فيتوقف(يترذدآوالحديتصخةبعدمفيحكمظنه)علىدلكيغلب(

كالصيرفيدعواه،علىالحجةإقامةصالمعللعارةتقصرورلما@يه،

أ@ي(
(3)

والدرهم.الذيار@د

مهديابنقال
"

عثةصرلة
(4)

بعلل(للعالمقلتألوإلهام،الحديت
()

يرالحاكمأحرحه(1)
يروالحطي@)211(،"المعرلة"

"

اداوي!لأحلاقالحامع
1 9 0 1وأ1،،0 5 "أحاديثعثرةألص@صدأرم@إليأحص"للمط(77

الصلاحاس@قدمة"12)
سقط(3)(259)"

أح،م@
(4)

"أر،@ي

علم
"

"أ@(و@ي

علممعرمة@ي
"

"،@علللم@لل@@لو""المعر@هو"أط(،لى(5)
أح(و@ى

."الحديتنعلللو@ل@"



الفعللعممرالتاصالنوع

تكرلمقلت،@دا؟أيرصالحديت:
(1)

"خخةله
(2)

لدلكيهتدي

شحص@الا@ا@

مداللشيءتقولإتكأيفالهوقيل
ششريتت.3وححداصحي@@،

جد،حدا"شظطاكحمكدي@هالاقد@أأتيتلوأرأيت"ل@تالدلك؟تاقول

بفرحأ،أ@/48/وهدا
عغرأأتسألأكا"

)؟(
"الأس@؟لةتلمأردلذ،

"قال.الأمرلهأسلمللفال
كدلكا@خا-

)د"
تارو@

@@اص@ث

"ةلجثروا
(6)

الحخةمارزعةألووشئل
الحديتتعليلكم@ي

آدالحخة"ا@@قا@،

عتتلا@أدكرآ،أد/16/عئة،لهحديتع@تألي
(7)

@-ا
اتئصد

ارد@

فتسأله
(8)

علخه،@يدكرعه،
حا@عىكلا"تميمتا@يعلله،حاتمألاتقصدتم

اده.د-ععىلم@اكآذأدجلافا@اغلملاوحدت@إدالحديت،دلك

ح!اق-@سعل"،الجثبملالداحئيقة@اعلمفخثقة،الكلمةوحدتدو
حاث،@

"إلهاتمالحلمهداأدأشهذ"@قالكلمتهم،فاتمقت
(9)

ا(
@ط

أ@(،

اأحرحه(2

الحصخ(3
يرأط،(4

ه(
أرأ@ي

اأحرحه(6

7)
لي

أأ@

اأحرحه(9

(58/8

أخ(وأط(،و
"يكى"

لحا@
والحطلي)311(،"هالمعر@"

"

االراوفلأحلاقالحامع

والرديءالمريص
"

رح()ل@"الوسطالحعحم
"

"،تعر@
وصعأح،ودي

أولهقانلأ"الحاشبة@يوكصلح@علامة

"لطول"

@يعديس
1/1)"لكاملا" @يوالحطب9(،0

"

ويالرالأحلاقالحامع
"

أح(لي(8)"علة"
"@سله"

صلحاكم
لىعاكرطربفهوص-(113)"الصرثة"

"

د@@نار-
"

ثيوالحطي@-(2
"

اداويلأحلاقالحامع
"1 7 771)



اتقري@شرحفيالراوفىرلصل@
لنواوي

اختلدففيوالتفلرالحديت،طرقجفعمغرفتهإلىوالصنريق

راويهيكونبأنبالإرسال،لتعليلاوكترتقانهم،ووضتطهمتهروا

فيتقعوقدالآكتر،وهوالإشنادفيالعنةوتقعوصل،مفنآفوى

المتن.وفىفيه،يفدحقدالإشنادفيوقعوماالمتن،

لمئناويكونخاضة،شنادل!افىيقدحوقذلوقف،واكالإزسال

بنعمروعنالتوري،عنعبيد،بنيعلىكحديتصحيحا،معروفا

بناللهعبدهوإتمايعلى،غلح@"بالخيار...البيعان"حديت:ديتار،

دينار.

@اختل@فيروالتض@الحديت،@لرقجمعمغركتهالى)والصنريق

واتقانه@ا()ضنطه@اديوأتهروا
(1

المديي.اب@قال
1 تخمعلمإذاألاب1

(2)

"حطؤهيتي@لمطرقه
(3)

مفنآقوىراويهيكود)لآنللموصولبالإزسال(يلالتعدوكترأ

وقع(وماالمتنفيتقعوقدالآكتر،وهوالإشناد،فيالعلةوتقعوصل،

أيصاالمتن(وفيفيهيقدحقدالإشناد)كيمها

يقدحوقدلوقف،واكالازسالأ
(""

لمئناويكونخاصة،شنادل!افي

الضحيحرحالأحدالطنا@سيعبيد(لنيغدىكحديتصحيحا،معروكا
أط/@يخيناليعنعمرألنعندينار(لنعمروص)التوري،سفياد)عن(

لالجيارالبيعار1)حديت:(@/67
(@)

سمياد@يعلىيغدى(غدصد
"قوله:

الأثمةرواههكدادينار"(لناللهعي@هوا)اتماديار"ب@عمرو
ص

يوسفب@ومحمدديهنلنالففسل@،أح/64/نعيمكأليسمياد،أضحا@

(1)
"أطأدي

واتماقهم
"(2)

أح،.دي
"

يخمع
"

(3)"

الحامع
"1 6 4 11)(4)

"أظ(@ي

تقدح،
(3)

لحيار""أط(@ي

ثىلمحعلىألوأحرحه(6)
عنحهوشرح)27(،الإرشاد""

5/2)الحيهقيأحرحه17) 69).



الضعللعنمرالتاصلنرع
إ--شا؟@

يريدومحلدسليالمزيا
(2)

وغيرهم

العلةومئاذ*
المتىدي

ليمسلملهأنمردما-
"

صحيحه
"

ا،الوليدسروايةص
ئا

ع@الاوزاعي،
هيخى@إلهكتأئهقتادة

سأصعر
/51حذئهألهمالك،

حكانواوعثماد،وغمر@كروأ@ظلا@الحميخل@صليت"قال.(@/84

آلرتآدتهي@ترود@يذ@هلا@،@آنفلمبربدتهأنحضد@ي@تفتحودب

آحرها"ولا@يقراءهأؤلفيأكحير@

سإشحاقأحرليالأوراعيعنالوليدروايةصرواهثتم
عد

أثهطلحة،أبي
سمع

دلكيذكرأسئا

مالكوروى
@ي

أيوراءصئيت"قال.أل@ع@حميد،عنالموطأ""

"أرخير@،آلرخ@ألنهدنحصيقرأ@لاكانفكلهموعثماد،وعمركر
(6"

عنمسلمب@الوليدفهوزاد
"ساللهرسولحل@صتبت"مالك.

ا")

@وصحمع@هالوحوهالحكلاط(@لم/أر/8أعلهمغلول،الحديثهذا
تنا

منوالعشريرالرابعالمجلسلي
الأمالي"

ألحصهاوألاإليه،أشقلملما"

هنا

دقالمال@،طالحطسمحالمةالثافعي@أعلهاحميد،روايةفأما
دي

2الحاريماأحرجه(1) 1 1 31)

ديالاثيأحرحه(21
1الكرى"" 6 0 6 ولي9،1

ديإوقح.32(،/7)المحتى""

المحش"
""

وهوديحار"،عمروس
أعلمواللهعلط،

اللهكعمد(31
كما@يالعسيموسس

"

الحصرهشرح
و(104)"

"

د(2/3)"المجت@نح

مسلم(4)
3 9 @سلم)د(9،1

3 9 91)

(1/81)الموطأ""(6)

(7)

أحر2حه
1"مالكعراثلياالمطعراس 1 ليالرعدوال@1(،9

/2)الخمهجدا"



الصربشرحفىالراوفىرلبل@
لنواوي

"
الميهقيعهلقله@يما"،حرملةلسن

قدقائل.قال@إد"
مالك.روى

حالمهله.قيل@ذكره،
(1)

لقيهموعددوالثقمي،والثزاري،عيية،سميارس
موتمقشتعانيةأوسبعة

(2)

لالحمطأؤلىالكتيروالعددله،محالمير
ص

ع@عر@تادة،أيو@،عرششياد،ع@رواها@روايتهمرخح3واحد"

لتهآلحصد@"القراءهيثححخودوغمروألو@ر@النيكاد""قالأس

"@آنفلمعى@ر@

"(@أد/16/الشا@عىقال

يدءود(أيصي
(4)

يقرأماقلالقرآرأملقراءة
آرحير@و"آلرخصاللهدمتومال@يتركودألهميعيولالعدها،

(5)

صالمحموطهووهدا"الدارقظيقال
قتادة

"أل@ع@وعيره
(6)

اليهقيقال
وشعمة،كأيو@،أضحاله،أكترق@ادةعررواهوكدلك"

وشجادوالدستوائي
(7)

لر
عوالةوأبيعروله،ألىوسعيدسالرححر،عد

وعرمم
"

(8)

روايتهم@يولي@ق@ادة،آضحا@حفا@@ثحؤلاء"الرعدالن@ال

أح،
"حالمهقد"

"أوأحوأط،،أر،،@ى

أتاهومامععبى"،
وأحودأدقو،سماصوأ@(أد(،دى

ها،اعتيد،اليالسجع
الحطأهلللعةموا@قوهو

ممىر
الا@تعال،داءيدعمودلا

رغقالشا@عييتكلمكادولهاقلها،التيالحركهح@لناصحرفايملولهافى

أحمدالمحققالعلامةهداظرعلىلهوقدويكتص،
الرسالة!"تحقيقهشاكر@ي

9الطر@قراتللشا@عي، 5،15 6،95 7،46 6،21 2 وعيرها(75

النا@أحرحه
@يعي

@عرفةو"2(،2/5)لكرى"ا"طروا)902(،"مسده"

(2/37،9038)لانار"واالسر

@ي
وأخ(أ،أط

"
يدئود"

"الطر

(2/381)والانار"ال@معر@هو"1(،25)اليهمى"سر

"
الدارقطيص

"(1/3 16)(7)
مماد""أط(@ي

"
اليهقيسس

2/3)الى"محر@ةو"1(،2/5)" د(81

حوه



الفعتلىعشرالتاصلئوع

احححخضغاللضطححوو@حدا"ال@ملةش@توطأ،/8دئوح@1،ه/ماالحديثلهدا

فيعليه
"الضحيحش"

(2)

ألرأيصا@كدلكورواةلأكثرير.اروايةوححو

لرسحاقوالباليثالت
اللهعد

الا@عيعلحهأؤلهوماطلحةأليس

مصرح
@

لسدالدارقظيرواية@ي
صحيح

لأميتسخخو-أ(اط/86/@كالوا"
لقرآد"ا

()

روايةأكرإدويقولون"الرعدال@قال
(7)

إئماأسرخميهد@

م@سمعها
عدقيأليال@أردلكويؤيدأس،عىوثاستقتادة

(8"

ص-
@

لدكر

"واحدةإلىالطريقشورخوعا@طاعها@تي@الحديث،هداليمهما@يقتادة
(@)

يدلرالولدوهوعهالراويلأنالأوراعى@أعقها@صهمروايةوأما

أأتدلي@
(10)

قدكادد@التسوية،
صرح

سسماعه
روشيحه،م@

لمأنهنت

علىأفلىيكودأدلددلاأكمه،ولددقتادةأحد،وقتادةالأوراعيلي@يسقط

م@
يسمولمالأوراعي،إلىكت@

أهمحروظ،يكودأدديحتملالكاتهدا

الححةبهتقومدلاصالط،عير
مع

ما
لالكحالةالروايةأصلدي

مر
@،3الحا

القطاعهايرىلعصهموأد
(11)

7الحاري(2)(21)الرعدلاسالإلصالا"" 4 3لمو@1،،3 9 91)

2لمأحمدأأحرحه 7 1،10 31 شوالحارى3،115041،1
الإمامحفالفراءة"

"

1/2)يئاقيتحريحهتقدم الوها@عد@(54

"
الدارقطيص

"(1/3 16)(6)
@ي

2/6)التمثجد"" 71)

لي
وأخ،أد(،

"رواته"

"الحطيةالشح@ي

عدي
م@والعنمت"

هوعديألىواس"ا@@ال!"
محمد

ل@

صالرواهمسالثملى،اهيمإس
حيد

مىمرحم
"

24/3)"لالكطلحد@ 21)

المحاحالداو"لصر@ا(لما"ما@@ال!"
"(1/2 حلإلمطواالسدو"8(،0

"

سقط
(11)ط(@م@

لي
"عها@ط"أط(

"لكت"الطر

2،12//2)الرركثي المياحااللو"5(،1
"(1/2 "8(،؟0

المقع
ا=



حء@@
اتقري@شرحفيالراوفىريبت@

لنواوي

كئيرااحتلافاالحديثهذاألماظفياحتل@"الر.عبدالنوقال

مصطربامتدادعا

أ(لم/أح/7بكروأليك@اللهر@سولخل@صليت"يقولصممهم

عثماديذكرمن

أوعمر،لكرأبيعلىيقتصرمنومنهم
(1)

أوعثماد(
(2)

آلرخنألثو@ثحر@يقرؤونلافكانوايدكرلامنأومخهم

(@@آرحيس

آر@سر@آلرخشقآدلهدمتر@"يخهرونلافكالوا"قالمنوم@هم

آلركنألذتجص@بيخهروندكانوا"قال.منأومحهم

("@آرحير@
(4)

ر@للهآتحتد@بالقرأءةيفتتحونفكانوا"قالصومنهم

"@@آنفلب

ارحير@آلرحئقآدلهلسريقرءود@@كانوا"قال:منومنهم
لااضطرابوهذاقال:

تقوم
()

أنعلىيدلوممالأحد"أ6(.حجةمعه

الذي،أوأدالب@ملة،نفييردلمألئا
(7)

ذلك@،/85أ@/رأد
الحديثآحرفي

مافأحطأ،بالمع@ىروى
صح

م@لحةأباأنعه
(8)

ك@اللهرسولأكادبسأله

(6)

7)

(8)

الوها@عمدط(2/5،556)لالكتالةالروايةعلىالكلاموسيأتي(218)
-

العلههدهعلىالحالطرد
في

"

المتح
"(228/2)

سقط
سقط(2)أر(من

أظ،م@

سقط
سقط(4)وأح،أط(،م@

أر(.م@

وأح(أظ،،لي
"

يقوم
"

1/4)الاستدكار"" 3،64 ثيعلجهالحا@طردوالطر(37
"

المتح
"(228/2)

سقط
أر،م@

يريد.سجدسهومسلمةوألو"سلمة"أ@(@ي



المعتلعشرالثاصالتوع

يستثتح
@؟آكبآلرصأدنهي@نر@5آو@@آنفلبرتدنهآنحتؤ@"

شيءصلسأليإلك"@قال.
آحرحه"قملكأحدعهسأليوماأحمطه،ما

أحمد
(1)

حرييةوالنأ،أر/94/
(2)

الجحيرشزطعلىلسل!
(3)

صقيلوما
منأن

حمط
(@)

أعه،
()

كسعلىخخه
حاكأسألة

نئ@اله

أ،اد/26/مسألتاد،له@الحشا@ةأبوأحا@لقد

قتادةوشؤالوتركها،الح@ملة
قيالاسخمخا@،ع@

اللهرسولكافى"عهآحرطريقوردصوقد

طربقصالطرايأحرحه"@آلرخير@آلحمن

عهالحسنصأديه،

(8)

لىسويدطريقصحريمةوال@
العرير،عد

عهالحسى
(9)

مسلمةأدي@ببوال
(6)

ب-س@
ألتهئب@"

شليماد،س

صالتهصير،ع@رادعر
@

ي
1المسحد"" 1 2 7 0 0 1

لىحرلمهلاسعراه
المحاحالدا"

"(1/2 والإلصا@الحمحد"0(،.1
@)321(؟"

"

شرت

المطوع@يولب@(106)"الخصرة
مه

الدهيفال
21/1)البر"" لىطاح@رحموعرل@،؟حرحدنجاهداعقها(71

اليأكادالححر؟الصلواتألاصلألرلدسجدسملمهألاأد

-

ماأوللعى
لحرم

للهآلحذ""أملالالساده،أمالاسحصاح،لدعاءلالصلاة-

ليبحمطلاأسهدأحاله@،؟آلفلبر@
وعدمهالحنهرلأطشي@ادلك

@فدلالسملة
صح

عه
وعى.وألا@سرجماليأدأس@عروعره@تادهحدبثمى

بحثرودلاكالوا
"أرحبير،ارخقأللهي@نر"5

ثي
ط(@صسقط(5)"حمطه"أأ@

"ملمة"وأط(أر(،جما

@بمإ

2/2)الرركى"ح@" لىالحالطعدعلحهالردواطر4(،1
"

المح
"(2/

الطرا
لي

1 73 9 ي(9)1
"

صحيحه
"4 9 81)



النواويتقري@شرحلمحي)،1،3ارلبل@

آحرطريقووردص
(1)

أل@ع@أبيه،ع@سليمان،المعحمرشص
ل@@يحهربلمجرألثهرسولكار"قال

الذارقظخيرواه@آكحيصآلرخقآلنهر
والحطح@

المغتمرص@،أط/86/أحرىحهةم@الحاكموأحرحه
(3)

ليقراءتلاتوتوردوقد
هريرةأيحديثصكش@اليعنالضلاة

والبيهقي،والذارقطحي،والنسائي،حزيمة،واسلحاكم،اعندطرقص
والحطي@

والميهقيوالحاكمالترمذيعدعباسوابر

بروالحغمادالله،عبدسوجاصياسر،وعمارسوعلي،وعثماد،

الدارقظنيعدوأحاديئهموعائة،عيير،شوالحكمعمر،واسسثير،

الحنهقيعدوحديتهماوألي،جندلص،ل@وسمرة

لدومجاوبريدة،
بنر-(أوأوسر-تور،ب@

(8)

س
لدوحاوية،معا

(9)

بن

الخطص.عندوأحاديتهمعرفطة،

الحاكمعندسلمةوأم

النافعيعنداروالأ@المهاحري@م@وحماعة
(11)

1/3)رقطيلداا(2)ى"أص"وأ@("أرأي 0،83 09)

8لمسخدرك،ا" 8 71)

88"لمسندركا" 9حريمةللىوا3(،2،188 9 2/1)لسانيوا4(،1 رفطحيلداوا4(،3
(1/3 (2/46)واليهقي7(،0

2لزمديا 4 @يلحاكموا1،،5
77"لمتدركا" (2/47)واليهقي1(،8

"
الدارقطيسس

"(1/3 03-3 11)

"
1)2/591،الحهيى"لسى الإمامسكتتيثيللالسملة،دكريهويى(96

ا

"أر(ثي

"أ@(و@يشر"،أوسسر
"،لس@أوسسر

"أط(و@ي
لسير".أووشر

أظ(،مى
السحلقيةودي

"

حسي@
88"المستدرك"(10)" 11)

""12061



الفغتلعسرالثاصلثوع

التواترمحلعدلكأ،أ@/68/بلع@قد
(1)

كلهاالأحادبهدهطرقبياولد

لي
ديالقاثرةلأزهارا"كتا@

"المواترةلأحارا
(@)

علل:تسعالالقمسلملحديثأددكرلاهلماوتي@

المحالفة1،1
م@

والأكثري@الحقا@

نمطاع.لاوا(21

الولدم@الشويةوتدلي@(31

لة.لكتاوا(41

الكاتب.وجهالة(51

@يلاصطرا@وا(61
لعطه.

أخ.لإدراو(71

صحايهعىيحالمهماوثبوت(81

التواترعددرواهلماومخالمته(91
(3"

العراقيالمصلأبوالحالطقال
الحوري.اسوقول"

اتثضواالأئمةإد"

"صحتهعلى
)؟(

لاالرعدوالنواليهقيوالدارقطنيالثافعيدهدالظر،ديه

لاالطرقهدهوعمامةالتوانرأدلكهبهات
لصح

دىالعفليدالوفدأصلأ،
كا@

1ترحمةلتحقجقنا@يالصعماكا"" 9 0 ل@إسماعل"1
لهاالحص@ييستولا"حماد"

وراحعمسد،حدست
1/3)الحورىلاس"لحمسا" ،8-3 سمححهو"(57

لالر"

3-353/1)الهاديعد أعلمواللهكله،هداعلىورذاالأمرحد@قد(67

لأرهريةامحطوطةأ(/6ال"المخائرةلأرهارا"

/2)الثخح!ححر@يااسالحا@طأصولهاصأحا@وقدموهومة،كلهاالمللهده

2 توسعومم@لهاسقطسقطتثإداعليها،ميمها@هوالحا@طيدكرهوما@(28

ثىالحورىاسوأحادردها@ى
3-348/1)"الحثس" ممطالهاد@عدواس7(،5

1/3)"لمحه" 53-3 إلمهالإشار،سث@كما(67

1/3)الجورىلاسالحلا@!أحادتفيالنحثيئ" 54)



النواويتقريصشرحكيالرا،؟)لصت@

الذمقتضاهاغيرعلىالعنةتطلقوقد
ي

ككذبلمقذمناه

الحديت،ضعفأشبابمنونخوهاحفضله،وسوءوضصقلته،الزاوي،

لامخالفةعلىالعنةبعضهمواطلقعنة،التسخالترمدقيوسمى

الضحيحمنقال:حتىالضتابط،التقةوصلهماكإزلساللمتفدح

شاذ.صحيخمنهقيل!كمامعلل،صحيح

أ@له؟،اثديالاتفاقهؤلاء@يكلاميقدحأللالصحته،يقولون
(1)

"

الأسمابمرقدمناه(انديفقتضاهاغيرعلىالحلةتطلقأوقد
ونحوهاحمطه،وسوء@،أح/74/)وغملتهو@سقهلزاوي(ا)ككذ@القادحة

ديموحودودلكالحديت(ضعصأسبابص
العلل.كح@

عله(النسحالترمدي)وسفى

العراقبقال
ليأو@صحيح،بالحديثالعملعتةألهأرادلإد"

"مسوحةكثيرةأحاديتالصحيحلأنفلا"صحخه

@يتقدح(لافخالفةعدىالعتةلعصهم)واطدقى
الحديتصحة

منقالحتىالصنالصدالتقةوصلهما)كإرسال
("

صحيخالضحيح
منهقيل.كمامعلل،

شاد(.صحيح

وقائل
(6)

@يالحليلييغلىألودلك
الإزشاد""

(7)

ديالسالقللمملوك"مالكلحديتالمعلالضحيحومثل

@ع
فيأوردهدإنهلمعصلا

وروأهمعصلأ،الموطأ""
(@)

سهيمإبراصسه

(1)
أح(م@وسقطت"،ادعاه"أ@(@ي

والإيصاحالحميهحد"(2)
الموصعس.م@ملمق@الكلام)601(،"التصرهشرحو")021(،"

6/2)"الحلل"(3) (1/8)"الترمديعللشرخوا7(،2

"الم(

(5)(106)"التصرةشرح
"أ@(ي

ي
"

(6)
وأخ(أ@(،لي

"

قالل
"

"وقال"أ@(وي

1/1)د"لإرظا"(7) 61 63)
(8)لحوه

(326)@يتقدم

(9)
"وأورده"أط(لي



الفغللىعشرالثاصالتوع

لروالئعمادطفمار،
3الاعد

موعولاأم
أ(

لتيرالحديتصار@قد"(@أد/26/قال:

"عليه

ا-ابم-

(3)

يعتحدصحيهخاالإلساد

صيماصاظلعمةالا،همامإدهالمعلل،(@أر/94/عكم@وذلذقيل

@(،ه/68/@بالإغضالالإغلالطا،لرهكادوهداقادح،علىالثحصسعد

وصلهتي@مشفلما

العلل(؟فيضنفماأجلأفائدة

صئ@كتابأحل"النقيخي.قال
العدييال@كا@العللدي

")؟

أليواس

الدارقظ@يكتا@وأجمعهاوالحافىل،حاتم
"

()

@يهالإسلامشيحص@وقدقلت.
المطلولالرهر"

(6)

"المعلولالحر

فيالحاكمقسموقد
"

العللأحالس"الحديتعلوم
(7)

5عترة،إلى

لأمثلحهاهاللخصها

صو@يهالضحة،طاهرهالديكودأداحدها:
أأأ@/96/يخعر@لا

عه.روىممىلالسماع

@قدطهماد،اسروايهأما(1)
1/2)لىحريحهامر العمادروايةوأما(12

للى

6عوالةألوأحرحها@فدالسلام،عد 0 7 شوالحلحلي1(،5
.16لم/1)الإر@ناد""

1 ليوالحاكم5(،6
(37)"الحديثعلوممعر@ة"

(2)
@ي

لت@اد""أط(

1/1)د"لإرشاا"(3) 65)

لهواعشتالراء،اسلروايةمه،الموحودالحرءالله-لحمدحققت-وقد(1)

6

عامللماحستررسالتيبرودلكئنرحة،
2 عاالحورفياسدارلرنهأ@3لم4

أ

الاصطلاحمحأص"(5)
لهامن@"

الصلاحاسممدمه"
"(268)

(6)
لي

@ي(7)"المطول"أ@(
المعلل"أ@(

"



وىل@وااتقرل@سرحلى@ى4الرأريبن@

سموسىكحديث
غقة،

أبيعنأبيه،صصالح،أليب@سهيلع@
"قال@س@هالبيصهرنرة

أنقبلفقاللغطه،فيهفكثرمجلسا،جلسمن

لةغفرإليك،وأثوبأستغفركأنت،إلاإلهلاوبحمدك،اللهمسبحانكيفوم:

"ذلكمجلسهفيكان@ا

مليح،حديثهذا@قال.عه،وسألهالمخاريإلىحاءم@لضاأرفروي
(@أطأمعلول،ألهإلا

(2)

صسهيل،ثناوهيص،ثاإسماعيل،سموسى

يرعون
الأله(أولى،وهداقولهاللهصسد

(@)
عقبهةبرلمولسىيدكرلا

سهيلم@سماع
"

الحفاط،الثقاترواهوجهمرسلأصالحديثيكوفىأفىالثاني:
@ندو

الضحة.طاهرهوحهم@

ب@قحيصةكحديت:
عقحة،

صسمياد؟عر
الحداءخالد

عنوعاصم،

"مرفوغا:أصعنقلالة،أ@

دينفيوأشدهمبكر،أبوامتيازحم
الله

عمر..
الحديث"

(6)

الحذاءحالدروىإسماالصحيح،فيلأحرحإلسخادهصحفلو"قال.
ع@

مزسلا"قلابةأبي
(7)

1الرمديأحرحه 3 4 @يوالحاري33،1
"

4/5)الكير"الشار-

2/1)الصعماء"" 1/5)والحا@6(،5 3،)6
و@ي

"

علوممعرلة
@لحطيصوا

ي
لحاا"

مع
"(2/1 3،)2

وير
لاا"

حر
"(2/28-9

3/9)د"الإرظ" 69 6،)1
حططرلقم@

الأعورمحمدسح
سمولمى

لهعقة

"وأ@(أد(،لى(3)حدنا""أ@(@ى

سقط
أر(مى

"
1-113)"الحدلتعلوممعرله 14).

3لرمدىاأحرحهوالحدست 7 9 ىلطحاوى@وا1(،1
"

منمكل

6/2)واليهقي 10)

"
.(114)"الحديثعلومصر@ة

ليوالعفيلي0(،1

)311(،"الحديث

ليوالحللي2(،

صحريحاسص

2/3)ر"لاثاا 0،)6



الضغتلعشرالثاصالتوع

عيره،عرويروىصحالي،محكلوطاصالحديثيكودأنالثالث

الكويير.صالمدنيي@كروايةزواته،دلا،لاحتلا@

لنكحديث
عقة،

عرلردة،أليإسحاق،أليع@
أله

"مرلوغا:

مزةمائةالبومفيإلهوأثوباللهلأشتغفرإني
"

أتهطرإلاليهيحطرلاإشنادهدا"قال:
الصحيح،شرطص

م@محمو@الحديثوإلمازلقوا،الكو@يي@ع@أ(أ@/78/روواإداوالمدليون

المرليالأعرع@لردةأليرواية
(2)

"

@يروىصحالي،عنمحموطايكونأنالرابع؟

الم(

الو،لميقعتالعي،ع@

حهحهمغروفاصيكورولاأدلأصحبته(يقتصيدمالالتصريح

شيحاد،(عثمادسعنمحقد،رهرسكحديث
(6)

أته"ألهعر
سمع

بالطور"المغربفييقرألمج@النبي

وعيرهكريالع@أحرح"قال:
@يالحديثهدا

الوحداد""
1ا

وو@

ع@رواهإئماوعثمانرآه،ولاك@هالحميصيسمعلمعثمانمغلول،

أليغثمادسهوئحاوأليه،ع@أ(،أح/84/فطعمب@حيربرلا@ع

سليماد"
(8)

احرفطريقعليهدذرحلمهوسقطبالصعنة،روييكونأرالخاص:

محموطة

ثيالسافيأخرحه(1)
(2)(1"201)الكرىا"

@ي
وأح(أط(،

الحدلى!"

عد@سلموالحديت(115)"الحديتعلوممعر@ة"الظر(3)
2 7 0 21)

(4)
لي

"أ@(

يروي
الحدقيةوليأط(ص(5)."

"صخه"

لمقط(6)
ار(س

لى(7)
9"الإصالة" 5 31)"

"الصحالهلى

ثيسبمادأليعنادسونرحمة(115)"الحديتعلوممعرلة"(8)
"الكمالتهد@"

(91/3 7الحارىأحرحهوالحدلت4(،8 6 وملم1(،5
4 6 الرهرىطرسص(31

ع@
سحمد

ألهع@مطعمحيرسلى



اتمربشرحلمحى4؟الرابرت@
لنواوي

أرحالعنالحسم@،ب@عليعىسهالص،اسعنيو@،كحديث

ص(
(1

نجحمفرميليلة،ذاتك@جاللهرسولمعكالواأثهمالأنصار.
ستمافا

ر
"لحديثا0

أنوعثته"قال
معيولى-

له،قصرأ،أد/36/
عنهوثما@

لأوزاعيواوصالحوشعي@ةعي@اسرواههكدارحال،عاس،أل@

عنوعيرهم
"أفريا

(3)

عهالمحموطكودووعيره،سالإشمادرحلعلىيحتلفأفىالسادس:

الإسمادقالل@ا

أعلي(كحديت
(4)

صأليه،عنواقد،سالح@لن
اللهعد

لريدة،س

قلصقالا@حظابعمرسص@،أ@/96/أبيه،ع@
"

أ،أر/05/اللهرشوليا

الحديثأفصحا..لكما
()

أسندماوعثته"قال
سالخسشسعليحذتاخترم،صعليع@

"@دكرهعمر..أدللعحيواقد

تحهيلهأوشحخهلسمية@يرجلعلىالاخ@لا@الثابع:

عن@رافصة،بنححاحصالثوري،سميانصالزفري(1كحديت

(1)
@ي

ر"الألطرحال"أأ@

يوسروايةعلىأفث@لم(2)
لهدايوصروايةم@علجهوق@توالديلها،قصرالتيهده

ا@الحديث!
هو

"

"عاساسع@
أحدعلىأق@ولمالحاكم،دكرهمم@كرواية

الحلا@هداإلىأسار
يريوصم@

عفمسلمقولرأيتهماعابةالحديت،هدا

1 2 2 2 9 1"
أدعير

اللهعدعىقاليوص
أصحا@@لرطأحرليعاس،س

لناللهعد)صقالواو@عقلاوالأوراعيصالحاأديريدالألصار"م@عرواللهرسول

يوصوقال"رحلأحرديقالعاس
"رحال"

الحافلعل
@ىو@3

ماله

أعلمواللههدا،
(3)

2صلمصحجح 2 2 سفطالم(9،1
أط،م@

@ىالعطري@اسرواه(5)
"

5"حرنه 11)(6)"
(116)"الحديتعلومصرلة

(7)
@ى

"لنها@ألو""المعر@ة"

اشسه=و@دالحاط،شها@ألووهوالصوا@،وهو



الضعتلىعشرالثاصالثوع

لأسلمةأليعركثير،أليسيحى

كريئم،كرالمؤمن"ثوغاةةهمرىأبيعر

خثوالفاجز
(1)

لئيئم
"

عرد،ش@بناك@ير،محخدسعر@،امص/78/آلسدماوعلف"قال

@دكرهسلمةأيعىرحل،عىخخاج،
"

(3)

وسمعأدركةشحصع@الراوييكودأفىالثامن:
يسمعالكتهمة،

مهلسمعنهالمأله@حقخهاواسطةللاعهرواها@إداضعية،أحادلتمنة

عدأفطرإداكادجملىالحيأدأس@عركثير،أليل@يحيىكحديث

ليتأهل
(@)

الحديت"الصالمون.عندكمأفطر"قال.

"قال
وظهرألمحظرأى@يحيهى

(16

يسمرءلمألهوحهعرص

(7)
خدامه

"الحديث

تم
ألسد

(8)

ه@د@"أسصحدتت"قال.يحىع@

(9)

الا=
"معلهالوطيعلى3

"شها@اس

دالمعى@فالعرنم
قوالر@االرهرف"

علىالتتمبهتوالطررأيا-يطرواية-عهلهوليستال@وري،صأقدم

@يالوممهدا
شرحوا)95(،"الاعت"

2)26،"لألمبهها 06)

(1)
@ي

"،حت"أ@،
أخ(ولي

"لا@"

ليالحاكمأحرحه(2)
3"المسخدرك" 7 ليعيوالق@1(،1

@ال@مسد"
"33 1،،1

1/1")والبهمي ووح(95
الحمبععد

حوشها@وأسوال@ورى"صشها@ألو"

لالعسرلهعد
وط(48د/16)"الكمالتثدب"والطرالأصعر،الكوليالحاط

آدماعلضا

(4)(117)"الحدبتعلوممعر@ة"
لي

"الت"أ@(

1أحمدأحرحه 7 7 12،18 6الكر@اليوالسائى3(،601 87 41)

لي
"لاطص"أط(

لىحاتمألياسثال
"

والتعدللالحرح
"(9/1 42)"

عروروى
مه

السالقالموصعليالسائيأيضاوأحرحه

"
معر@

1)711،الحدلت،علومة @ىالماركاسعدوالحدت(18
الرهد""

1 4 2 لساوا1(،2
@يئي

6لكرى"ا" 8 7 51)



لنواوياتقري@شرحفي3الراوللىالب

يكودأرالتاسع:
(1)

يرويمعرو@ة،طريقه
حدلارحالهاأحد

عيرمن

م@رواهم@@يقعالطريق،تلك
الوهمفيالحادةعلىنحاءالطريقتلك

ل@الممدركحديث
ع@الحرامىاللهعد

العريرعد
(3)

الماحثود،

اللهعبدص
الصلاةاثتتحإداثار@اللهرسولأدعمر.اسعندبسار،س

اللهم...سبحاند"@ال
الحديث."

الحادهطريقالمحدرأحد@ه"قال
الرير،عدحديثم@هوتما@

اللهعدثا
أدلهعيدع@الأعرح،ع@الفضل،ل@

عنرأفع،أليس

علي
"

وحه.منوموقوفاوحه،مرمر@وعاالحديثيروىأن

ع@الأعمث@،صأليه،عنألي،ثامحمد،يزيدس@زوةأبيكحديث

"مرلوغاجاسصسفيار،ألي
يعيدولاالصلاةيعيدصلاله،فيضحكمن

"الوضوء
(6)

ألسدماوعلخه"قال.
سئلقال.سفيانأبيصالأعمش،صوكيع،

(2)تكود""أر(@ي
و@ح(أ@(،لي

"

الحرامي
"

لعدها
مي

"أر@

"اس

لي
لمعنىوهما"المحرة""المعر@ة"

الحادكر
@ي3

اللمطهداأد"المعرمة"
@يمحرح

"

مسلمعدوالدي"؟مسلمصحيح
7 7 اللهعدالعريرسعدطريقص(11

ملمة،أليس
أليالماخودسعمهص

سلمة،
بهويىالأعرح؟ص

اللهعد"
اللهعدوروابة"الثصلس

المصلس
(11/9،495أحمدأحرحها

ولي
11/1 فيوالطراليلالماخرد،مفرولا(03

1الدعاء"" 4 5 1 "وللمط1
وحهيوحهت

"ولحمدكالئهمسحالك"لثطوأما"
لهو

أعلمواللهوعيرهداودأيعدالخدريسعبدوأليعائةحدبتم@مروي
اأحرحه

1/1)لدارقطي حادواس2(،7
لي

ليويوالصيدا1(،/3)"لمحروج@ا"
"

9"لنميوحهمعحم ديالحوريواس2(،11
2"التحقيق" 3 وفي1،،6

"

"المتحاهيةالعلل

6 1 للامكر،حديثهدا"قولهاليسالوري@رأليصالدارقطيو@ل1(،1

"حلا@هحالرصوالصحيحيصح،



-الضعتلعشرالتاصلتوع

ا
-

@ا-لم

"فذكرهبرجا

الحاكم:قال
"

متالادهجعلما،@لما@سدكرها،لمأخاكمروبثيت

"كثيرةلأحاديث

تكلذم،المدكوراد@يماالقنماديشملهالأخاسصالحاكمذكرهوما

تقدملماوإيفحاخاللظال@تمرياذكرناهئما@

1)811،"الحدستعلوممعر@ة" 19)

"
.(119)"الحدلتعلوممعر@ه

ديتفدم
(388)



المواويتقربشرحكيفىالرأ،ريصل@

@

عشرالتاسعالموع

المضطرب

إحدىريخحتفإنمتقاربة،مختلفةاوجهعلىيروىانذيهو

ذلك،ضحيرأوعنه،لمزوياصخبتهكمرةأوراويها،بحمض@يتينلرواا

ضغفيوجبلاضمطرابوامضمطربا،يكونولاجحة،سزافالحكم

الضنبصد،بعدملإلتتعارهالحديت،

المض@طرب(.عشر:التاسع)التوع

أمختلمة((أوجهعلىيروىاتدي)هو
(1)

أومري@واحدراوص

رواةأوراويش،أوصأكتر،
(2)

الصلاح:ابنوعارةأ،/88أ@/)متقاربة(
"ويةمتسا"

"متقاومة"حماعة.ابنوعارة
(@)

مرحح.ولاأي.والميم،لالواو

مثا،راويها()بحصصدلرواياتاأويتي@(لرواااحدىرنجحتفادأ

صحبتهكمرة)أو
("

الترجيحاتوجوهمندلك(غيرآوعنه،المروي

)مصطربا!@،أد/36/الحديتأ(/70أط/يكون(ولاجحة،للزا)فالحكم

كماالزاححةالروايةلا(@أح/84/
هيللالمرجوحة،ولاطاهر،هو

أوشادة

كمامحكرة
تقدم

(6)

بعدملإشتعارهلحديت،اضغفيوج@لاضطرا@)وا
منلضنبمد(ا

والحس@.الصحةفيشرطهوالذيرواته،

سقط(1)
(2)أأطمى

"رواةم@أو"أر،لي

@يالصلاحاسلمط(3)
"(269)"المقدمة"

الروايتاد"تساوتإدامصوئالسميههلماو
(4)"

(5)(52)"الرويالمهلى
"صحة"أط(@ي

ما(6)
(404)والمردالدودعلىالكلامديتقدم



الفضطر@عشرالتالسعالنوع

وفيالإشناد@ارة،فيويقع
جماعة.أوراومنوفيهماأخرى.لمتنا

يضرو(اخرى،المتنوكىتارة.لإشنادا)فيلاصطرا@ا)ويقع(

ا@ر)منالصلاحالرعلىمريدةوه@دهمغا،والمترالإشسادأى.)فيهما(

جماعة(.)أوراوسي@أوواحد

ماحهواسداودألورواةمادالإففيمثاله
سإشماعيلطريومر

سنعمروأبيع@أمية،
محمد

ع@(@/50ر/@حريث،ل@
حريث،حذه

تلقاءشيئافليجعلأحدكمصتىإذا"وغا.مر@هريخرةأي
(1)

وجهه
"

و@يه:الحديث
خطا"فليخطيديه،بينينصبهاصضايجدلمفإن"

(2)

كثيرا:احتلاقاإسماعيلعلىديهاحتل@

هكداعهالقاسم،ب@وروحالمعضللئرس@رواة
(13

عه،الثوريسميادورواه
أليأع@أليه،ع@حريث،ل@عمروأليعر

هريرة
(4)

عصمحقدسعمروسأليعىعنه،الأشودلنحميدورواه
س

عىسليم،لنحريثحده(صحريث،

(6)

هرنرةألي
(7)

لنوهبورواه
لرص@:،عحروأليصصسه،الوارت،وعدحالد

حريثجدهع@
8

@ي
وأح(رد(،

6داودألو(2)يلقى"." 8 3@احهاس1(،؟9 (9لم1

الحارى@ىأحرحثمالمدشرروالهأما
"

6داودوألو1(،3/7)الكر"الارلع 8 9،،1

8حريمةواس 1 يرالحاري@أحرحهاالقا-سروحروايةوأما1(،2
"

الاريجع

اليهقيسسو"1(،3/7)الكير"
"(2/2 70)

8عفحريمةواس)2/942(،أحمدأحرحه 1 21)

سقط
ليقلها(6)أط،س

"أط،
"@لمةأيعر

9رماحهاسأحرحه 2/2)والحهمى3(،4 70)

عدأحرحه
1حميدل@ 4 3 4 اسوأحرحهله،إسماعيلصوحده،وهبطريقم@أ1

المدر@ي
1"الأوسط" 2 3 9 3 وراحعله،الوارثعدطريقس1

"
الجقيص

"(2/

2 حاتمأياسعللو"1(،7
"(186/1)



اتقري@شرحكي@الرا،@رل@
لنواوي

حريجال@ورواه
عه،

هرنرةأليع@عمار،سحريثعن

دوادورواه
(2)

س
علمة

(3)

صسه،الحارثي
محغد،بنعحروأليص

ص

سلي@ادلنخريثحذه

الدمشقي-زرعةأبوقال
ولسهليهأحذاأعلملا"

(")

دؤادعير
(6)

ورواه

أعهعييةسثارس
(7)

عيية.أسعلىفيهواختلف

أبيع@@،أ@/88/إسماعيل،ع@عيية(اسصالمدبي.الن@قال
صحريث،عمروسمحمدس

عدرةلنيمررجلحريثحذه

محمدورواه
لرسروايةأمثلة،عي@اسع@اليكندي،سلامبر

وروخ@الممضل

(1)

مسدد،ورواه
عيينة(أسنع@

(11)

عمروسأليعنإشماعيل،ص

حرب
@

هوئرةأليصأله،ص
(2

ة،عي@أبرصالواسطي،خالدبنع@ارورواه
صإسماعيل،ص

هكذاسلمبنحريثحدهعنحريث،ل@عمرومحمدشعمروسأبي
(13)

2الرراقعحدأحرحه 2 8 61)

طرواود"داوأ@(اوأح(،أد(،لي

)ح(وأ@(،@ي
"عية"

"له"أط(لي

"
3"لنحهألىاسمصس@ 1"87)

"أحرحه

الكحر"الارسح

"أحرحه

/3)الكير"ال@اريح

سقط
أ@(م@

@يالحاريأحرحه
"

/3)لكير"االاردح

9حهطاسأحرحه 4 اكلاموراحع1(،3

مي
4/1)التمهجد"" يرصواس9(،9

(519/8)"الكمال@ديص"

علقه(4)
@يالدارقطي

"

2"العلل 0 1 01)

(6)
ود"اد"وأ@(وأخ@،،أد(،دي

سقط18)
أط(م@

/2)لهقيواود@096(،داوألو1(،3/7)

"وسمارمسددليىودكر(71
يحى"

@يلدار@طي
"

2.@"العلل البرعدواس1(،0
"

2/6)"الاريفح 3 6-6 39)



الفضطر@عسرالتاسعالنوع

لمصطر@الحديث@داالصلاحالنمثل
(1)

الإلساد

@يالجراقيئوقال
""السكت"

أندكرلهطعليهاعرص
إداحيح

و،@والثورقي،@س@ادرواهوقدلاضطرا@،اانتثىؤجد
أح@مط

دكرحمم،ممر

ترجحأنليحغي
(3)

صخحواوعيرهالحاكم@إدوأيصا،عيرحما،علىروايته

هدا

كادث@عياد@ادمتعارصة،@يهال@رحيحوحوهأروالحؤا@

الرواةوأكثر"أليهعرحريثعمروسألي"دقولهالمردأدهإ،أحمظ،

"لقولون:
عن

"حده

صوهمالوارث،وعدوؤهي@،وروح،لر،وهم.

وأئمخهمالحضريي@ئقات
(@)

م@دلكعلىووافقهم
عيية،اسالكو@ةخقا@

لنإسماعيلولأدللكنرة،أزححوقولهم
فقيماكادعييةوال@مكي،أمة

مماوالأمرادلها،
يرحح

ضكي،وهوخريح،اسالكلوخال@له،

اوب@حثالةدلكإلىوالصثم(@/70أ@/ال@رحيح،وحوهحيئدفتعارضت

يروألمفإنهإشماعل،شيغوهوالحديث،
معغيره(عه

ليالاخلا@

صيرويهوهلأليه،واسماسمه
صلمئه،أ(أد/46/هوأوحده،أوأله،

هرئرةألي
3

"عه@قالعييةاسع@الحدبهداتصعي@داودأبوحكىوقد

دا

"الوحههداإلاصيحئولمالحديثهدالهلشدسيئاحد

لأاا@

وصغمه

ديوالتوويواليهقيالمنمالعيأيضا
"لخلاصةا"

(10)
ا"

تحهى

(11)

(1)
دي

مصطر@"وأط(أد(،
"

(3)
"أر(ثي

لرحح
"

(5)
لي

"أ.أط

"،عهإلايرود
أح(و@ي

لحدها(6)
لي

وأح(أ،أط
"

"عييةاسص

2/2)لليهقيى"لكرالس@ا"(8) 71)

1/5)"الحلاصة"(10) 20)

الصلاحالرضدسة"(2)
"(270)

@ي(4)
وأثهم""لتقيمدا"

"

يرود@إله
"عه

(17"
عق@داود"أيلن

ح
1 6 9 0 1

الالقالمحوصع19)

والإيماتالتقيحد"(11)
1،21)د" 26)



اتقري@شرحلمحيالراو؟رلصت@
لمواوي

الإشلامشيخوقال
وروح،لرروايةالزواياتأ(أح/94/هدهأتض"

محمد"عمروسألو"قال:وصالأشود،حميدسروايةأ(أ@/98/وأحمعها

اضطر@وقدأكخر،الأؤلرواةدإنعمرو"محخدسأبو"قالمضأرحح

الخلا@@تلاثحىالأكحرير،وا@ق@مرةمحمد"أ@"قالمر
(1)

1أر/روالةلي@هاالحمعيحكىلاوالتيقال. / بنعمروأبو"قال.م@5،1

حريت
"

محغدأ@"قال.صروايةجمع
حريتعمروسل@

قال.لحنورواية"

وداقيعمار"سحريتأ"
(2)

قال(م@@روايةديمها،الحمعيمكىالروايات
(3)

"
"قال:م@تا@ىلا"جذهع@

لث@الألص،أسقطأ،عايةلأد"أليهع@
(@)

"قال.م@وروايةعيره.لروايةالفراد
مح@دعمروسأليص

عمروسلن

حريت
@أدحل"

()

م@تا@يلاعفرا""الأتاءفي
"أشقطه

نسبةيكترودلآلهم

"قال.وم@المشهورحدهإلىالشخص

سلجم
"

م@احتصرهيكوفىأريمكر

ل@رخيمكار"سليحا"

لمالاضطرا@لولالحديتإلايليقلاالتمثجلأدوالحققال
لإدواحدة،داتاحتلموا@يم@!@مثالايضلحلاالحديتوهذاسضع@،

تقةكاد
يصرلم

الاحشلا@5@دا
@ي

دلكم@لوحدوقدلسه،أواسحه
ي

"

الصحيح
لقة،عدهلالهححاراسصححهولهدا"

ورحح
يالأقوالأحد

اشمه
الاضطرا@؟حهةبعيرحاصل@الضح@ثقة،يكىلمد@آيه،واسم

ضغما.يردادلعم

أد(

سقط
@

أرألي

حده

دي

أط،

"

صح@ع

@ي
أأ@

"حلا@"
(2)

أ،-(@ي

(4)وأخ(أط(،
أ@(@ي

"

يدحل
"

""الكت"
سهيا"الوالحطةوشقطود

ها"،يصلحلا"
أح(و@ي

ما"يصلحلا"

1حاد"اس 12 3،62 3 76)

د"،تردا"
أح(ودي

د".ئرا"



الفق@طر@عسرالتاسعلتوع

خ@@،ولا@@اح@لفوا،رواتهلكؤدالمضطرل@@ييدحلهداوم@لقال.

يو@الاضطرا@قولهمعلىواردوهو
الصعص.

أراكاللهرسولياقالأنهلكرألىحدبةالصحيحوالمئالقال

"قال:شبت؟

وأخواتها"هودشيبتني
(1)

الذارقظ@ي.قال
إشحاق،أبيطريقم@إلايرولم@إتهمضطر@،هذا"

أوحه.حشرةلحوعلىفيهعليهاحتل@وقد

فرسلأ.عهرواهمنفمنهمال@

كا

5رواةم@ومحهم

ضولا@

@@

م@جعلهمىومهم
لكرأليأفئد

منأوممهمبملا
حعلة

م@
سغدأمسد

(3)

ح@
منومهم

حعلة
مس

مند(
(3)

"عائثة

(@)

@،ه/98/@

والحمعلعصرعلى@صفمحيحسيمك@لاثقاتورواتهدلك،وعير

"

حديثومثلهقلت:
(6)

لىيبخالنيعرسمياد،سالحكمعىمحاهد،

الوضوءبعدالمزجنضح

أقوال.عئرةعلىفيهاختلفقد

عىفقيلى.
أليهصالحكم،ابرأوالحكم،عرمحاهد،

(8)

1الرمدقيأحرحه 3 2 9 7 عاساسحديثس1

سفط
(3)أر(@

"
الدارقطيسس

"(193/1-2 11)(5)

@ي
لحديث،"أط(

3/4)أحمدأحرحه 1داودوألو0(،1 6 6،1

1داودألوأحرحه 6 8،1

لمقط
@

أخ،وأط(،
الويةالكت"

"(1/5 32)



اتقربشرحفي)رأو؟اريصت@
لنواوي

ع@وقيل.
محاعد،

سميادسالحكمعر
(1)

ص
أله.

ع@وقيل
ضحاهد،

أسيه.عرعيرالحكم-عر

صوقيل
ضخاهد،

أبيهصتقي@،م@رحلع@
(2)

بيل3@
عر

محا*@د،
أ(أط/17/الحكمأوالحكم،لسميادسس@

لر

محاهد،صوليل
شكللاسمارسالحكمعر

محاهد،عروقيل
ألوأوالحكم،لهيقالتقي@صرخلص

الحكم
()

قي@

ةكالز

ضحاهد،عروقيل
شميانلنالحكمأليأو@،أد/46/الحكم،اسص

(6)

محاهد،ع@وقيل
سفيادأبياب@أوسمياد،لنالحكمع@

(7

محاهد،ع@وقيل
جم@8(البيع@تقي@@رجلع@

أوردهالمتر@ي@ا@يلاضطرا@اومتالا
(9)

العراقي
(10)

بت@اطمةحديت

سوىلحفاالمالفيإن"@قال.الركاة،ع@ك@اليسخلقالت

هكداالترمديرواه
الشعي،صحمرة،أليصشريك،روايةمر

لعدها
لي

وأخ(أط،،
"

يار"@أياس

1/1)اليهقيأحرحه "تعليقة"والطر1(،6

"علىالهاديعداس

ألىاسعلل
حاتم

"(30)-

لم(ا3/0)أحمدأحرحه

1شمهألىاسأحرحه 1 7 9 4ماحهالىوعه2،1 6 1،1

1/1)الهتيأحرحه 61)

(30)"الهادقيعداستعليقةو"1(،3/7)"الأشرا@تحعة"

"

"الصحالةمعرلة

5/4)لعيملألي 7،94 تعليقةو"1(،3/7)"الأشرا@تحمةو"1(،8

(30)"الثاديعداس

@يالإسماع@ليأحرحه
"

شيوحهمعحم
"2 0 81)

"(10)أورد""أط(لي

1)011،"التمصرةئرخ 11).



الفضطر@عشرالتاسعالتوع
"أ-!-

ص
ماحهال@ورواه@اطمة

مر
حقالمالفيبى"طمطالوحههدا

"الزكاةسوى
(2)

"التأويليحخيللا@،ح/94/@اضطرا@@هدا"قال

قيل.
دودصعيه@ص،سريكشيحلإرمنالا،يصلحلاآيصاو،سدا"

لاراويه،صغ@قلم@
تثجما@تأويله،لجمكروأيصااضطرالهقلمر

أد/أس/الف@ح@الفتتلالحنالخرادوأن@ول@،ال@يصاللمطشمنكلا

الواحص.ودالمئ@ي@،

الصحيحوالمتال
@ا

دثسمنهاالواهةتحا-فىوقع
(5)

@الاخا،مر

@مهالواقعةالتثطة

زوجتكها""يةروا
(6)

أ(/090،ه/1

زوجناكها""يةرواوفي
(7)

أمكناكها"ية.رواأو@ي
(8)

"
(9)

ملكتكها"رواية:وفي
(1)

"
(11)

6الئر@دي(1) 5 9،101 6 1ماحهاللى(2)6 7 8 91)

(3)"

(111)"الححصر،شرخ

حيرهوألولداكلس@سادهحدل@!هدا"للحدتسحريحهعم@الترمدىلالولداالم(

يصعصالأعورميهمود
"

السحاريأحرحه(5)
0 3 0 1،5

0 8 7،51 2 6،55 8 4ومسلم1(،7 2 5 17 6 حديثمر(1/

ل@سهل
سعد

2الحاريأحرحه(6) 9 و@سلمه(،"1
7 7 / 1 4 2 51)

2الخاريأخرحه(7) 3 1 01)(8)
لي

"مكاك@"أ@،

(9)

ا@ببما"ألبرح
9/1)للمعوى المرامللوعو"9(،1

لحو")302(،"
)9/711؟رى"اول

(10)
أخ(@ي

"ملكط"

مسلمدسحوبر@صالمحاريأخرحه(11)
1 4 2 6/1)والساني1(،5 والطرا@3(،1

5 9 0 71)



اتقري@شرحكيلىالرا،تلىرلص
لنواوي

@الاحمحاجيمكىلاألثاطلهده
مثلأ،احتخلوممها،احد

مرالتمليكأنعلى
يسعلمالحكاحألفاط

"دلكله

قلت.
صحبخالحديثدإنالأؤل،صأوصحلطرلهداالحمحيلودي

بحلافواحد،معنىإلىراحعة@إلهاسهل،الألماظهدهوتأويلثابت،

الالق.الحديث

البرعبدال@@إدال@القأ2(،السسملةحديثلدلكمتالأحس@أدوعدي
كمابالاصطرا@أعله

"المصطر@و"تقدم،

يحامع
"

علتهتكونقدلأله"المعلل

دلك

أحيانا(الحسنولاالصحةينافيلاوالقلبوالشذوذالاضطرابأتنبيه

قدالاضطرا@أن"الالق.الإشلامسيحكلامفيوقع
الضحة،يجامع

الاختلا@يقعلأدودلك
دلك،ولحوولسته،وأليه،واحد،رحلاسمدي

تسميتهمعذكر@يماالاختلا@يصرولالالصحةللحديت@بحكمثقة،ويكود

"المثالةده@كثيرةأحاديتالصحيحينوديمقحطرلا،
(3"

الزركيجرموكدا
لدلك

@ي
"

قسم@يلاضطرابواوالدودالمئصيدحلوقد"@قال"ه

"والحس@الضحيح

المضطرب(.فيالمصنفاتأفائدة

صئ@
."المقحر@"سماهكتالاالمضطربديالإشلامشيح

كا@هدا(1)
م

كماالحالط،
لي

1/5)"الويةالكت" 34)

@يلفدم(2)
2 5 4 / الوها@عدلعدهاطوما1

سحوه(773/2)ححر"اسلكتو"3(،1/05)"الو@يةالمكت"(3)

1 4 لكت"واطر1
الرركي

"(2/2 34)



لفدرحاالجشزودالنوع

لأ
يم

الجشزونالموع

المدد@

الزاوييدكرسلآنالتبيحديتفيمذربخأحدها:أقسام:هو

أتهفيتوفممتصلابغدةمنفيرويهلغئره،أولنفسه،كلاماعقيبه

الحديت.من

المذرح(.العشرونالتوع1

آحدهاأفساتم)هو
الراوبيدكرلادلج@السبىحدي@فىمدرح

صفيرويهلغيرو.أولنفسه،كلافاعقيبه
مرلالحديثمتصلا(لعدد

ويذركالمر@وع،الحدت(أل@مةمن(أته)فيتوهم@،/71أط/فصلعير

مفصلالورودهدلك
(1)

د،الراهم@دلكعلىلالثمصيصرأوأحرى،روايةدي

سووكولهلاشحالةأوالمطلعيى،الأثمةبعضأو
دلك.يقول@

اللهعدثاداود.أ@رواهماذلكمال
س

ر@ححر،ثاالئكلحلي،محقد

علاقمةأحد.(@أ@/09/قالمحيجرة،سالقاسمصالحرلنالحسىئا

لمج@اللهرسولأرو"لده،أحدأمسعودلناللهعدأنأ،د/56/@@حدثيبيدي،

اللهعبدليدأحد
م@عود(ل@

(3)
و@يهالحديت،"الضلاةفيالتسهد@علمما

قضيتأوهدا،قلتإذا"
الم(

تفومأدشتإدصلاتك،قضيت@قدهدا،

دافعد"تقعدأدشئتن@فقم،

لالحديتمغاويهره@رسوصلهآحره،إلى"قلت..إدا"فقوله:

(1)
محثصلأ""أر(لي

(2)
ثي

@يألحرة،،"أ@(
أ@(

سقط(3)
م@

وأح(أط(،
9داودألو(5) 7 01)

"،الحر@لة"
أح(و@ي

الحر""

"@علت"أر(@ي(4)



رل@
لنواوىالقري@شرحكيالراولىص

عهرواهو@يماداود،لده،أليرواية@يالمر@وع

(1)

الرواةآكر

الحاعقال
ودلك"

(3)

م@عود"اسكلاممنالحديثفذرح
(4)

والحطي@أ(الميهقيقالوكدا

الغصن@وقال
@ي

"فذرحةأتماعلىالخقاطات@مق""صةالخا،"

شاسةرواهوقد
لإدااللهعدقال"@آلر،لر@سصله،عرسؤار،لى

آحرهإلى"دلكقلت

مروحعلهالحديتوقد@صلتقة،شالة"رقالالدارقظيرواه

لأدلالصوا@،أشمهوقولهأدرحصرؤايةم@أصجعوهوض@عود،ال@قول

كدلكالحسىعررواهتولادال@
لحع

ع@التشثدرؤفصكلاتتاق

غئقحة،
"دلكعلىضمخغود،اسع@عيرهوعر

(8)

صحارم،وحريرسعروبةألياسطريومرالشيحادأحرحهماوكذا

أح/قتادة
"هرنرةأيع@لهيك،لرلتيرصأس@،الخصرسصأ(/50

من

الاشت@عاءودكرا@ه"شقصا.أغتق
(9)

شعةرواهوقد"الشحي@علىاتحاقدهيما@الدارقظيقال
(10)

@ي
"أ،س،

ص
"

2الطالسيداودأليمد"" 7 1/4)أحمدمد"و"1(،3 الدارقطيلسر"و"2(،2
(353/1)

ي
وأح(أط(،

"
ويه

"(4)"
(39)"الحديثعلوممعرلة

"
1)؟/اليههقيسى" للوملالمصلو"3(،3/6)لآثار"واالس@محرثةو"4(،7

1/1)"الحقلثيالمدرح 55)

"

3/4)"المهد@شرحالمحموع 62)

@ياليهقيأحرحه
1/3)الكرى"ال@" 54)

"
الدارفطيسلى

"1/3 5 3
عللو"تحصر@،

"

5/1الدارلطي 28.

3ومسلمحرير،طريقمر(2504@الحاريأحرحه عرولةأليال@طريقم@(15"1

ليعوانألوأحرحه
"

@سنحرحه
"(3827)



الضذالجشزودالتوع
رح

وهثام
(1)

أ(د/2أ@/الاستسعاءيدكرا@يهخلمقتادة،الاسر@يأثتو،لما

همامووا@قهما
(3)

الاسخسعاءومصل
(@)

قشادةصولحعدسالحديت،؟@ر

"لالضوا@أؤلىودلكالذارقظحيفال
)د(

ر@عهم@عودالنحديتوكدا
"

من
الجنة،دحلشئابالتهيئركلامات

ومن
ال@لطظ"أحرفىروايةالنار"دخلشيئابالنهيثركمات

ي
لىجم

(1لدكرهماأحرى،ألاوقلتكلمة،
(7)

لبممسغود،اسأ(/91أ@/قولمرالكلحتي@إحدىأندلك@أفاد
ردت5

قوله،أم@هيالتيالكلمةأدأفادتثالثةرواية
(\@)

دلكوأكذالثاليةهي

@وو@هال@يالىمصادةالأولىالكلمةعلىديهااقتصررالعةوايةلي
(1ا.

و@ي
"

الصحيح
"

واتدى"أخرانالممئوكللعبد"مرلوغاهرنرةأليص

أموتأدلأحثأمي،وسوالحح،الله،لسيلالجهاد@يلؤلابيده،لمسي

محلوكوأدا
(11)

1داودألوأحرحه 3 4 لىوالطحاوفي83،1
ا

3الانار"معالىشرخ 0 2 91)

لي
الاشقاء""أ@(

و@ي
الاسخسهاء""أط،

كيالدار@طىأحرحه
4/1)"لسه" االاسطء"(@كأ@(4)(27

"

التتمع
"(206-8"2)

القلليالمدرحللوصلالمصل"
"(256/1)

1/3)أحمدأحرحها 82)

ي
"أط(

أح(مىومقطمسعود"،اسكلاممى

1/3)أحمدأحرحه أدوالصوا@معود،اسقولمىالوعيددلحالتصريحوديه(82

1/4)أحمدأحرحهولدموقو@،والوعدمرلوعالوعدوأدمقلو@المنى مجا(25

2الحارىوأحرحهدلك،على 3 8 9وملم1(،1 كأالحاظولال2،1
"

ال@كلح
/3)لا

"(13لم

كيالرواياتتحتلصولم
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@قي
اتقري@شرحفيالراو@ب@ت@

لمواوي

@لديوا"فقوله
لمجده..سي

هريرةأليكلامصآحره،إلى"
(1)

لأنه
يمتمع

موجودةذاكإذتك@لمأمهولأرالرق،يتصىأدك@ج@مه

يبرها-

المدرج(.أقسامأتفصيلتنبية
الق@هدا

ومقابلهالمض،مذرجيسمىم
(2)

وكلالإشساد،مذرج

لاستسعاواحدعلى@عالأولفيالحصخفاقتصرأنواع،ثلاثةمحهما

الصلاح
(3)

1أ@/ / ابنعندوهونؤعاالثاليصوأهملنؤعين،وأه@ل7،2
لصلاحا

مذرجفأما
()

يروتارةذكره،كماالحديثآحرفييكوفىفتارةالمش،
في(وتارةأوله،أ

(6)

لخطي@اذكرهكماوسطه،
(7)

وكيره.

لغا@وا
/65أد/و@سطه،م@أكثرأولهووقوعهالحبر،آخرلإذراحاوقوع

فصل،بلابه@أتيبالحديث،عليهي@تدلأديريدكلامايقولالراويلأد(@

حديثالكلأنفيتوهم

عرفرقهماوشمابة-قطنأليروايةمرالخطي@رواهمامثاله،

محمدعنشعبة،
د،زبب@

قالهرنرةأيص
"

أسبغوا"زو@.ال@هلرصقال

النار"أ9(.منللأغقابوبئالوضوء،

كماهرنرة،أبيقولصمذرحالو@حوء"أ@سعوا"
روايةديلي@

شغحة،ع@آدم،ع@الححاري
محمدعر

د،@طبن
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لثذاليشزود@التوعا
رح

ا@ار"منللأعقابويل"قال:جتنالقاسمأبافإدالوضوء،
(1)

المالخطي@قال

لهروايتهماوشحالةقطىأبووهم
عر

ماعلىشعة

"آدمكروايةعهالغفيرالجمرواهوقدشقناة،

اشتحاطإفاده،والتمب@@،أ@/19/الوسطفيالفذرحوماذ*

أدقبلالحديثمنخكفاالراوي
لعصتمسيرأو@يذرحه،يتم

الألماط

العرية
(3)

ولحو
دلك.

يرالذارفظنيرواهماالأؤل@من
"الس@"

الحميدسعبدروايةمى

أليه،(أعنعروة،ب@هامعنحعفر،
(4)

قالتصموانلنتئثرةعن

"جميقول:اللهرسولسمعت
زفغهأوأنثييه،أوذكرة،صمن

()

فليتوضحأ"
()

الذارقظسي:قال
يىكرديووهمهام،ع@الحميد،عبدرواهكدا"

لدلك(حهأ@اذراوالرفع،لألئيينا
(7)

قولدلكأنوالمحفو@ئنرة،حديثفى

وعيرهما"ريدوحقادشأئو@منهمهثام،عنالثقاترواهوكداغروة،
(8)

"بلمطأيو@طريقمنرواهثم
وكادقال.فليتوضحأ"ذكرهمم@من

أح/@ليتوصاذكرهأوأنثييه،أوردعيه،إذاصيفول.كروة
قالوكدا@(،/50

الخطي@
(9)

منفهملما@عروة
حعلالشهوة،مظتةالوضوءلقصلسبأدالحرلمط

ريالطا(
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اتقري@شرحالراوفىصرلبل@
لنواوي

بآحدهما.فيرويهمابإشنادينمئنانعندهيكونأنوالتاني:

(@/52أر/ألهالرواةلعصلطندلك،@تالكدلك،الذكرم@قربماحكم
ص

دمصلوأ.الحالحقيقةلآحروداوفهمديه،مذرخادحقلهالخبر،ضن@

يئ
عانةحديثالتاليوم@

دي
الوحي.لذء

دييتحنث@س@التيكافى"

العدد"دواتاللياليالخعحد-وهوعار
(1)

"@قوله.
الزفريقؤلم@مذرحالتعد"وهو

ربص@يبيبالحميل-والرعيمرعيئم-ألا"صالة@وحديث،

"لجمة..ا
(2)

لحديث.ا

"فقوله

"الححيلوالرعيم

وه@.استعسيرمنمذرح

كتيرة.دلكوأمتلة

الأساءأوالأول@يلالإدراجالحكمإلىوالطريق"العيددقيقاسقال

دواوعليهمغطو@اأوال@روى،التعطعلىمقذماكافىإفىسيمالاصعب
"العطف

محلمش)بإشنادلن(محتلمادمتنان(عندهيكورأن)التاني.

)فيرويهما
()

به،الحاصلإكسادهأحدهمايرويأوأ،/92أ@/لأحدهما(

المتن(@أ@/27/عدهيكونأوالأؤل،ماالآحرالمتنمنفيهزيدو
لإكساد

(6)

والأول،بالإلسادتاماثيرويهاحرلإلسادعده@إلهمنهطر@اإلا
ممه

عنهلواسطة@يسمعهمه،طر@اإلاشيحهم@الحديثي@معأد
تاقا@يروله

لسطةلوااحد@

الط
(31ري
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الفذاليشزودالتوع
رح

القا@أ،د/66/وابر@
كآدالفصئت،؟دكرهماذورالقنمجنهديردكرح

دكرة.يمادحولهمارأىالمصحف

ع@مريم،أيسعيدسرواهحديثدلكمثال+*
لك،ط

ةلرقي،عر

لاوتدابزوا،ولاتحاسدوا،ولاتباغضوا،لا"قاللله-كي@هارسولأنأل@ع@

"ا...تناف@و
(1)

لحديثا

احرحديتصمريمأياصإرحهأمذرح،تنافسوا"ولا"@قوله

عنالرلاد،أليصلمالك،
اصهلىمجشااليمع@ألي،لريخرةصلأعرح،ا

إياكم

ا"نحاسذوولاتنافسوا،ولاوا،تج@ولاالحديث،أكذبالطنفإنوالطن،

مالكطريقصعليهمتمقالحديتيىوكلا
(2)

"الأؤلولير@ى
لاو

الموطأرواةعدالحدثادوهكداالثاني،فيوهيتناف@ئوا"
(3)

"الخطي@:قال

أ@(أاس@يهاوهم
(4)

علىمريم،
()

سمالك

لكيرويهاطلما@سها@،
الرلاد"أبيصحديته@ي

(6)

ايةر؟صوالسائي@رقهماطوشريكراندةيىوايةمنداودألووروى:قي

@يحش@،سوائلصأسيه،ع@كب،سعاصمصكلهمعييه،دنشميار

فيهقاللمجماللهرسولصلاةصمة
"

حنخهمتم
(17

دلكلعد
صمابى@يهتلي

د

"الئا@ت@أيديهمتحركالتيا@حلعليهمالاسفرأيتشديد،
(8)

"فقوله.

حئتهم.ثثم
ولإشاد،الهدالي@*@وآحره،إلى"

أذرحتحا

للوصلالعصل"
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الحاريأحرحه
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تسا@سوا
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النواويتقريبشرحلمحىك4الرابرت@

أوإشناده،فيمختلفينجماعةمنحديتايشمعأنالنالث:

باتفاق.عنهمفيزويهمتنه،

أهله،بعصعنواثل،بنالجخارعبدعىعاصم،روايةمنوهوعليه،
ص

معاويةلن@،/92أ@/زهيرمبيئا:رواهوهكدا
(2)

شسجاعلدروألو

الوليد
(3)

لأيدياتحريكقضةفميرأ
(4)

اوذكرالحديث،مىوفصلاها

دهاشحاإ

روىمقنأثبتوهما"الحمال.هارونسفوسىقال

(6)

الأيديرفع
أله،صعاصم،عنالثيا@تحت

"وأثلص

أوإشناده،فيممختلفينجماعةمنحديتايشمعأن)التات
متنه

(8
ئبنولالاتعاق(عنهمفيرويه

(9)
يخهاحتل@ما

"المتن"ولفظة
مابهاأرادكألهها،مزيدة

المتنيكودأنمنلقدم،
مثالهتقدموقدمه،طرفاإلابإسنادعده

أبنعنبندار،عنالترمذيأ،/51أح/حديثالسند.اختلافومثال

أبيأر/35/1(عنوالأعمش،ومنصورواصلعنالثوري،سميارعنمهدي،
أياللهرسولياقلت:قال:اللهعبدعنشرخيل،بنعفروعنوائل،
الحدبأغظم؟..الذنب

"
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الضذالعشزودلتوع
رح

لاواصلألأدوالأغمنى،ممصورروايةعلىمذرجةهدهواص@رواية

ع@واثل،أليعنيحعلهبلعفرا،فيهيذكر
شعمةرواههكذاالله.عد

دكرهكماواصل،ع@مئروق،بنوسعيدمغوللنومالكميغونب@ومهدي

الخطي@

محاالإشمادينلينوقد
سمياد،صروأيتهفيالقظادسعيدل@يحيى

أحدهماوفصل
ليالجاريرواهالآحر،م@

"
صحيحه

"
علي،برعمروع@

عىيخيىص

(2)

عروائل،أليكلاهماصوالأغمش،منصورصشميان،

الله.عبدعنعمرو،

صأ(،أط/37/وائلأليصواصل،عنشميان،وعن
اللهعد

عيرم@

ذكر

حدثاوكادالزحص-لصد@دكرتة"(@أد/66/عليلنعمرو
(3)

@وواصلومسضورالأعمشعنعن
@قالعفرو-عنوائل،أليص

قال

ا

العراقي
صمهدي،اسعىلدار،صالخسائي،رواهلكى"

عمروعىوائل،أبيع@وحدة،واصلصشثياد،

()

فيفراد
غغرا""الد

صشمياد،أ،ه/1/39صبهحذثلغامفديابىوكأدأحددكرغيرمن

ائماقمفدياسعىالرواةط@واحد،بإسنادوواصلوالأعمشمنصور

أحدعلى@اققصرظرقهم،
شثياد"شيوح

للوعلالثصل"
"(2/7 دي(2)(70

"وأرأأد(،
س

"

أح(ولىحدلنحا"،"أد(لى
)حدتا!

الحاري
1 16 (89/7)المخى"1(3)(81

ليبحده
@

النمرة!شرح
واصل،روا@ةعليهأدرح@

"

(118)السصره!شرح



لمواوياتقريبشرحكيالراوليريبت@

وكض.شضكتاباالخطيبفيهوصنفحرائم،وكله

وال@قه،الحديثأهلبإحماع)حرام(سأقسامهلإدراحا0أي)وكئه(

وعيره.السمعانيابروعبارة
"

ص
ومضالغدالة،ساقط@هولإذراجاتعقد

"لالكدابي@ملحقوهومواصعه،ع@الكلميحرف

لاغري@لتثسيرأذرحماأنوعدي
دعلهولدلكيمسع،

(2)

الرفري

م@واحدوعير
الأئمة.

أيفيه(وصنفأ
(3)

"سماهكتانجا(لخطي@)االمذرحلوع

المفل

هما@علىوكض()شص"المقلفيالمذرحللوضل
إغوار.م@

لخصهوقد
سفاهكتابأكر@يأومزتي@قدرةعليهورادالإشلامشيح

"
لمذرحالترتي@المئهحتقري@

"الطر
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"لقله"أ@(ثي

@يأي"أط(@ي
"



المؤضوعوالبشزودالحاديلنوع

@لأ
@

والعشزونالخاديالئوع

@سا

المو@

الجئممعروايتهوتخرملضتعيف،اوشزالمضنوع،المختلقهو

واضعه.باقزارالوضعوئغرفمبينا،إلآكان،معنىأيفيبه

لموضوع(اوالعشرودلحاديا)النوع

وأفحةلصعيص(اشرأهوو(المصنوع،)المختلقالكد@)وهو(

سواءكاد(معنىأيفيلوصعهأأي:به(العئممعروايته)وتحرم

وصعه،سيادلامتمرهأبفبينا()إلآوغيرهاوالترغيصوالقصص،الأحكام،

مسلملحديث
"

من
حذث

يرىبحديثعني
الكاذبينأحذلهوكذثأئه

(1)
"

(@)

كحدهوصعه،أنهصعه(وارقرا)ل!للحديثلوضع(ا)ويعرف

مجسرةلوصعهاعتر@الآتي،القرآدفضائل
(3)

@يالححاريوقال
"

"لأوسطاالاريح
صاليشكرقييحيى

حريرسعلي

()
صئحعمرسسمعتقال

(6)

خظةوصمتأسا"يقول

"لمجهالئبي
(7)

"الكداش"وأ@(أرأ،@ي

@ي@سلمأحرحهالحدلتهدا
3ماحهواسوالرمدى@2662(،)9(،"الممدمه" 81-

ليال@وأحرحه"الكادلي@"للمطألما
7 2 لحمض(2دالم/.وأحعد1،،5

ووقغالكداير""
20/4)الطرايعد الكادشأوقالالكداليرأحد"لالك(22

"

(435)سأتي

"لأشكريا"ر،ليأ

السحبقيماولىأط(مى
"

وهوحدير"
والطرعلط

"

والخعديلالحرح
"(178/6)

21/3)"الكمال@دبو" 98).

لي
وأح(وأط،،أ@(،

"

صح
"

والطرعلطوهو
"

وائعديلالحرح
"(116/6)

"

2/1)"لأوسطاالتاريح 52)



اتقري@شرحكيالراوفىرلبت@
لمواوي

إقراره،معنىأو

وضعه!ادعىم@لإقرارلالوضعالحكمالعيددقيقاساستشكلوقد

بالوضع.لفسهعلىاغترأله@دعملا@ولهفيهلأد
أفىلحوأزموضوغاكؤله@يلقاطعلي@لكنرده،فيكا@وهدا"قال:

بعيمهالإقرارهذافييكذ@
"

باستسكالليسوهداقيل.
(2)

أدوهووبيان،توض@حهوإلمامه،

نفسفيلماموا@ق@،أ@/39/سأمرلي@بالإقرار،لالوصعالحكم

كذلهلحوازالأمر،
احد@علىالإقرار،ير

بالصحيحالمرادأنتقدم
ما@،/51أح/والصعي@،

هو

(3)

أما(لاالطاهر،
(4)

الأمرنمس@ي
()

ودحا
(6)

ديالبئقيني
ألاصطلاحمحاس"

"
(7)

@،أر/35/ذلك.منقريبا

الضلاح،أسعارةإفراره(معنى)أو
"إقرارهمرلةيتزلوماا(

العراقي:قال
فيدكرمولده،ع@ويألشيني،عنلحديثيحدثكأد"

يعلمتاريخا
(9)

فهذاعده،إلاالحديثدلكيعر@ولاقبله،الشيخذلكوفاة

يتمزلمؤلدهلوقتاغترأ@هولكنلوصعه،يعترفلم
(10)

بالوضعإقرارهمنزلة
"

يرفأولاالشيح،دلكإلاصأأ،أد/76/يعرفلاالحدبدلكلأد
(11)

إلا

"عنههدأوايةس
(12)

ا"
لاقراح

"(229)(2)
"أط(@ي

"لالمستشكل

ما"أظ(.@ي
ليهو

سقط(4)."
وأح(أط(،م@

عهلفلهالديالحافطكلامينههدا

@يالقاعي
5-578/1)"الو@يةالكت" 79).

"وكدا
س

1-118)الظر"هة 19)

"أط(@ي
"ولحث

(7)@

امحاس
لاصطلاح

"،282(2 83)
الملاخأسمقدمة"

"(279).

"(@ثيأ

!"لعلم
ةاأط(وفي

(10)تعلم،.
ترل"أط،@ي

سقط
وأح،.أظ(،س

لإيصاحواالتقبيد"
(132)ه



البشزونوالخادياالنوع
لضؤصوع

بوضعهايشهدأحاديتوضعتفقدلمزوي،اأولزاوي،افيقرينةأو

ومعانيها.لفطهاركاكة

فيالزركشيمنلوكدا
"فحتصره"

(1)

آحاديت(وصعتفقدلمزوي.اأولزاوي،افي(@أ@/37/قرينة)أو

ومعانيها(.لققهاركاكةلوضمعها)يشهدطويلة

خيم.سالربيعقال
وطنمةتعر@ه،الفاركضوءصوءاللحديثإن"

"تحكرهاليلكطفمة
(2)

الحؤزيابنوقال
وسمرللعلم،الظال@حلدلهيقشعرالمنكرالحديث"

أمة(
(3)

الغاد"فيقلمه
(4)

وشاهده"الننمجمى.فال
()

وعر@س@،إسساناحدملوإنساناأن
ما

يحه،أثهدلكيعلمشيثا،يكرهكافىأئهإلساندادعىيكره،وماي@

"يخذيهإلىيادرسماعهلممحرد

الإسلام:شيحوقال
"

ؤحدت@حيحماالمعى،يىكهعلىالركةالمدار@ي

إليهيصملمد@الوضع،علىدك
(7)

كلهالذي@هدالأداللفظ،ركة

الرداءة.إلىترجعوالركةمحاسن،

لدلدلا@قط،الئمطركاكةأفاوقال:
(8)

ديكوأرلاحتمالدلك،على

لعيرألعاطه@غيربالمعنى،رواة

(9)

صرحإفى@م@صيح،
لأله

م@
خم@ال@يلفط

فكاذب

الرركيلكت"اطر
2-26لم/2)" 65)

أحمد@يملإطاأحرحه
مىلحاكموا)704(،لرهد"ا"

الصر@ة"
ليوالحط@)26(،"

2/5)"لكمايةا" سحوه(55

سقط
أ@،@

الموصوعات"
1/1)الحوريلاس" 46).

@ي
(283)الاصطلاح!محاص"(6)هدا،وشامد"أ@(

لي
@ي(8)إلى""أأ@

"يدلوأ@(اأد(،

لي
"أدأ.

تجر".



@ت@
لنواوياتقري@شرحكيفىالرا،ص

أعن(نقلماالمزويحالقرية@ييدخلوم@اقال.
(1)

عنالخطي@،

للعقل،مخالمايكورأنالوضعدلائلحفلةأدصالطي@.لنبكرألي

أووالمشاهدة،أ،أ@/49/الحسيدفعه@الهويلتحقالأو@ل،يقسللاحيت

القظعي،الإحماعأوالمتوأترة،الةأوالقظعية،الكتا@لدلالةمنافيايكود
أما

(2)

@لا.الجمعإضكادمعالمعارصه

ماومنها.
التواتر(أحضعرواةبتكذيبيصرح

(3)

أمرخبراصيكونأو

أنم(الجمع،لمحضرلقلهعلىالدواعيتتو@رحسيم
(@)

إلاممهميمقلهلا

واحد

الضعيرالأمرعلىالشديدلالوعيدالإفراطومنها:
()

العطيمالوعدأو@
إلىراحغوالأخيرالقضاص،حديتكثير@يوهداالحقير،الفغلعلى

"لركةا

أهلفصائل@يوالحديثرا@صيا،الراويكؤدالقران@وص

يرالزركتيتمذمماغال@إلىأشار
"

مححصره
"فقال."

ويعر@

وفاةوعلصا"يقولدلائاسمعت"كقوله.الراو@،حالمنأوواصعه،باقرأر

لركاكةالمروي،حالأوصوجوده،قلعنهالمزوي
(7)

حيثأئماظه،

تفتحع
(8)

لمالتضمنهأوالتأويل،يق@لولمالقاطع،ومخالفتهبالمعنى،الزوأية

اثذيكالمصيتواتر@ولمالديرأصلا@يلكولهأونقله،علىالدواعيتتو@ر

سقط(1)
@

(3)
أد(،مي

(5)
أط(لي

االكت"(6)

(7)
أط(لي

أو"."أد،ثى(2)أط(
"أوأ@

لصفط(4)المواتر"خميع
أ@(م@

"الصع@"

1/5)"لولية 77-5 دنحوه(484)2/348،ححر"ابردكت"وسطر(78

وأحأ.أط(،ثى(8)
"

يصع
"



الضؤضوعواليشزودلخادقياالتوع

يثتوهلعلي،إمامةعلىدذأتهالرافضةترعم
(1)

وصعه؟آتهعلىبالسه

ة؟لال@تثتأ2(هلالرورشهادةأدالترذد@ي@يهيكونأديشبه
لآتهالثتظعمع

بهيعمللا
"

(3)

انتهى.

ولي
"

الحوامعجمع
"المحضول"أحداصال@نكي،لاس"

(/)

وعره

دثصأو@دمكذو@التأودليقبلولساطلا،أوهمحبركل"
يريلمامه

عهلق@مابكد@هالمقطوعومنالوهم
"أهلهعديوحدولمالأختارم@

)د(

المقمد""صاح@قالوكدال@اولطوفىالزواة،صدورم@
(6)

قدوهدا"جماعةب@العرقال
ينارع

(7)

القطعإلىإلصائهأ(أر/45/في

(@أد/76/."الظ@علهكايتهلما@أ،،أح/25/

القرافيقالأ،/74أط/ولهذا
(8)

لادجثالاس@قراءاسجعا@ستر@"

صسمروهوالأرص،أفطارحميعفيأمرهوكشفإلاراو،ولاديواديبقى

متعذر"أو@،/94ه/1

الرشدمحلس@يحارمأبوذكروقد
(9)

@قالالرة@ري،لحصرةحديثا

"جم@؟اللهرشولحديثأحفطت"فقال"الحديثهداأعرفلا"الزفري

فيهدااحعلقال:أرخو""ةقال"3فنصمه"قال:لا""قال:
(10)

الص@

اشهىلآخر"ا

)@تا.وأ@(وأخأ،أدأ،لى

أح،وفي"،ف"أ@(في
"ثت"

حعرا
2/2)للرركنيلكت،ا1 83).

4/2)"المحصول" 91-2 92).

"

لخصر@المحود!مهماتمحموعصمىا(158)الحوامع!حمع

2/1)لمحتمد"ا" لحوه(27
(7)

@ي
وأح(أط(،

رعيا"
".

@ي
"وأط(أ@(،

العراقي،
@ي(9)

الملك،عدسليمادس"@أ@

)
ثي

"أه(
م@،

لهحارمألىطرسص(21/95)لاالنمهسد"ثىالرعداسأحرحه(

وو@ع
اله="عد،



رت@
المواويتقري@شرحكيفى4الراص

يباي@الحديثرأيتإدا"القائل.قولأحسنما"الحؤزي.أسودال

موصوغأثهفاعلمالأصول،ياقصأوالممقول،ئخال@أوالمعقول،
الإشلامدواوينعنخارخايكونأنللأصولماقضتهومعنىقال

أم@(
(1)

"لمشهورهالكت@واسيدلمساا

ومن
الزاوي.فيقرينةو@هعلىدلماأمثلة

سغدسعندكتقالالتميمي،عمرلنسيفعنالحاكم،أسندهما

المعلمضربنيقال:لك؟مافقاليبكي،الكثابمنابنهفجاءطري@
معلموا"مرفوعا.عتاساسصعكرمة،اليوم،لأحريمهمقال

المسكينعلىوأغلظهمللبتيم،رحمةأقلهمشراركم،صببانكم
(4)

"

سلمأمونوقيل
تبعهومنالثا@عيإلىترىآلاالهرويأحمد

أحمدثا@مالحراساد،
عدثنااللهعبدب@

(7)
الله

الأردي،معدأرس
محمدأله(يقالرجلأمتيفييكون"مر@وغا:أن@عى

أضرإدرشى،بن

سراجهوحنبفة،أبوله:يقالرجلأمتيفيويكونإبليس،منأفتيعلى

أمتي(سراجأهوأفني
(9)

"
("1)

(2)

ه@عدلحدتحدت
وولا"المدلهعاملوهوم

م@
الرشبد!محل@"

سقط
أط(@ر

1/1)الحوريلاس"الموصوعات" 4،11 ورادحدا،فيهالسيوطيتصرفوقد(51

مه،لي@مايه

هدايكودأرإلاالتهممتاعدير،موصعي@عارتر@يلي@وحمع

أعلمدالنهعليه.وفمامابمرآحرموصعديالحوريالرسباق
(4)طريص"أوأخأ@(،@ي

"المسلمي@"أط،لي

ليعدياسأحرجه
"

فيوالحاع)4/705(،"الكامل
(56)الإكبل،إلىالمدحل"

(7)الر"عد"أ@(ثي
@ي

"أط(وأر(،أد(،
عد"

سقط
لسقط(9)أد(مى

وأح،ط(،و@أ@(،م@
"اسأحرحه

ثيوالحاكم6(،3/4)"المحروحي@
"

لإكليل!اإلىالمدحل
ثيلحورىاواس7(،5)65،

2/3)"الموصوعات" ثيىوالحورقا4(،0
طل،لألاا"

(266)
مثلهالهرويومأمونجت،كدا@الجويارياللهعدوأحمدسوعرهم،



البشزو@والحادقياالنوع
لقؤصوع

بنلفرجاأباآعنيمجلدين،نحوفيالمؤضوعاتجامعآكتروقد

ضعيف.هوبلوضعه،علىدليللامفاكتيرافدكرالجؤري،

الركوع@يأيديهمير@عودقوماإنالكرمانيحكلكاشةلمحمدسوقيل

واصح،لنال@سبثادقال.مه،الر@عوفي
سيوصصالمارك،اسثا

أسصالزفري،ع@يريد،
(1)

"مرلوغا.
فلاالزكوعفييديهرفعمن

"لةصلاة
(3)

*
ومن

سالرحمنعدطريقصالحؤرياسرواهماللعقل.المخالف

عرألبه،صأشلم،زيدس
حذه

نوحسفينةأن"@وغا.ص
مجا،بالببتطافت

"ركعتينالمقامعندوصنت
(3)

محمدطريقوألسد@ى
حادع@أ،أ@/59/النحيشحاعب@

(@)

س

صهلال،
حفاد

بى
الله)ن"مر@وكاهفرفيأليعرالمهرم،أليعىسلمه،

منها"نفسهفخلقفعرقت،فأجراهاالفرص،خلق

دله،رافغا@ىكادشحاع،محمدسلهوالمحهمم@لم،لصعهلاهدا

حمسسوصعدزهفاأعطىولورألته،شصةدالالفهرم،ألوويه
حدنا

(7)

سالصرحألاأعنىمحلديلى،نحوكيالموصوعاتجامعأكتر)وقد

صعيفأهوبلوصعه،علىدليللامضا)كتيزاكتابهفيفدكر(الجوري

لي
"أط(

"أصاسص

@ي@الطأحرحه
لإكليلاإلىالمدحل"

ليالحورقيواس)5(،"
الموصوعات"

"(2/

@يليلحورقاوا(9
طلالأدا"

"(393)

صولموا"
1/1)"عات 4،21 43)

كدا
كو،أكرصالنلحى""لأ@حذامشنهرشحاعومحمدسالسح،حميعثي

"

اللحي
نتلو"

قالواالاطلهداأحرحمىوحم@ع
"

النحي
أعلموالله"

لي
والطرحساد""وأر(وأ@(،أد(،

لعديلوالحرحا"
"(3/2 97)

صولموا"
1/1)"عات 49)

الموصوعات"
"(1/1 4،91 50)



لنواوىاتمري@شرحكى@الرا،لصل@،

و@يه

(1)

أبل(الحسن،
(2)

صوأعربوالصحيح،
حديثاصلحهاأندلك

"

سأسيهكما"فسلمصحيح

الذهي.قال
فيالحوزيالندكررس@ا"

حسائاأحاديث"الموصوعات"

م@ولملتةقال
الثيف(1خط

(4)
أحمد

الىصتفقادالمخدأليلن

دكرهديأصاب@"الموضوعات"كتا@الجؤري
)د(

شنيعةأحاديث
(6"

مخالفة

للثقل@،/74أط/
(7)

علىالوضمعإظلاقهديهأ،أد/86/يصصلمومماوالعقل،

@يالتاسبعضبكلامأحاديث
لي@أوضسي@،@لانكقولهرواتها،أحد

ولا@يهببطلاله،القل@يشهدمماالحديثدلكولي@لين(أوألالقوي،

صوعموباثهحخةولاإحماع،ولالسة،ولالكتا@،معارضةولا@مخالفة

"وفجازفة(@/54أر/عدوادوهداراوطفيالرجلدلككلامسوى

اسحهى.

@،أح/25/الإشلامشيخوقال
"

ماعالب"
ير

الحوريابنكتا@

قليليمدلاماإلىبالسبةعليهيتقدوالديموصوع،

"أد(مي

@يهلل
"

سقط(2)
وأح(أطأ،ص

ميسأتي
(143-433)

الإسلامتارلحوإأح(مى
السحلقيةوليأر،@يوالمحت"

شيء،ولي@السيد""
المحيعيالمحروميلكرأسالدسرشدالحا@طألههرال@الصحدأي@أحمدس
ساهيمإسالمحدأليأحمدسالدي

محمد

بحنهي
حالدساللهم@إلىلسه

@ي3مزالولد
"

الإسلامتارلح
"(42/54)

دكر""أط(ثي

"،اشعةوأ@(أدأ،ثي
أح(وثي

"سعه"

"للمقول"أر(@ي
سقط(8)

أط(ص

سفط
وديأر(،م@

"،روايخه"وأ@(أد،،
أح(و@ي

رواية،"

ا

اسارلح
لإللام

"

42/3)للدهي 00)



الثوع
لفؤضوعاليشزو@والخاديا

الفررعكسموصوغا،لموصوعليسمايط@أدالضررصو@يهقال.

"بمستدرك"

صحيحا.@ححيحلي@مايط@ثإتهالحاكم،

لانتقادالاعتاءويتعيىقال:
(1)

تاهلهما@ىالكافىم@إدالكخالير،

أعدم
(2)

أدويمك@إلاحديثماصلألهلمن!ط@أ3(لطإلالهما،الاتحماع

قديكود
"ال@ساهليخهوقع

موصعمهاودكر@أساليدهدعلقتالكتا@هدااحتصرتقدقلت.

كيراوتعقثعليها،الحورياسوكلاملالمتود،لا،/95أ@/وأتيتالحاجه،

كلاموتخحعتمنها،
@يالإسلامسححأحصوضاالأحاديث،تلكفيالحماظ

الأحادب(أ@ردتثتموأماليه،تصانيثه
)د(

المتعقحة
شحأدودلكتآلي@،@ي

ع@الد@المسذد@ىالقول"ألصالإسلام
سوتىأر@هلهأوردالمسد"

حديثا@ي
لمسمد"ا"

@يوهي
الموضوعات"

أحدلا(حديتاواشفدها"
(16

ليحديثومنها
"

مسلمصحيح
"

وهو
عامرألىيقصرواهما

شأفلحعنالعقدي،
صسعد،

اللهعد
قالقال.خرنرةأليع@را@ع،ب@

أؤشك(أفذةبكطالتإن"كسوواللهرشول
(7"

فييغذونقوفانرىأن

فيويروحونال@ه،سخط
البقر"أذنابمثلأيديهمفيلعنته،

الإشلام.شيحقال
"

أفلم
دي

أكتا@(
(9)

الموصوعات"
شيءعلى"

وهو@يبالوصع،عليهخكم
الضحيحش"أحد

"
عير

لغفلةثها@الحديت،هدا

"شدلدة

شواهدهوعلىعليهتكلمنم

(1)
ثي

لانتقاء"،"أط(
أح(و@ي

لاشقار""

"ط،ليأ(2)

عدما
لي(3)

وأح،أط،،
لعالما"

"

الوثيةالكت"(4)
"(1/5 8-848/2)ححر"اسكت"ويطر9(،4 سحوه(50

سق@(5)
أ@(مرسمط(6)أز(س

في(7)
"

مسلم(8)"أوشكت"."مسلمصحيح
2 8 5 71)

لقط(9)
أح(س

(31)المسدد"القول"(10)



-يمكا@@ث
اتقري@شرحفيالراو@برت@

لنواوي

الموضوعات@يبميتاثتيالأحاديثليلديلالكتا@هذاعلىوديلت

ص
الم@خد""

عثرأربعةوهي
(1)

لهدينذيلأألمتثثمعليها،الكلاممع

سميتهالك@ابي@
وبمسةمئةفيهأوردت"ال@ننعنالدب@ىالحس@القول"

لموصوعة.لجستحديثاوعشرين

مامنها.
ديهو

"
وهيداود"أبيسش

(2)

حديثمنهاأحاديث:أربعة

التسبحصلاة

ماةومنها
هو@ي

"

"الترمديحامع
حديثا.وعروفىثلاتةوهو

فيهوماومنها:
"

السائيسش
"

واحدحديثوهو

ماومنها:
ماحه،النليهو

عرشةوهو

ماومنها
هو@ي

"

الخاريصحيح
حديثوهوشاكر،حفادسرواية"

عمرأس
قؤم،بينعمرتإذاأعمرابنيابككيف"

(4)

رزقيخبئون

سننهم
"

@يالديلميأوردهالحديثهدا
"المزدوسمسند"

وذكرللححاري،وعزاه
أد/86/المشهورةالرواية@يليسأئهالعراقيلخطورأيتكمر،اسإلىلسده

أثهدكرالمزيأ،/96أ@/وأد@،،
حمادرواية@ي

1شاكرأط/لن @هدا5،،7/

أحد(أفيثافىحدسث
(6)

"

ا@سحيححيى"

وأح(أط(،في(2)حديثا""أط(لعدها@ي
"

وهو".

1داودأليسس 2 9 سقط(4).(71
وأح(.@أط(م@

دالحكمدقلولكهدوصعه،الحورياسيحكملى

السائي،الإمامع@وصعه
8ححدعدسأحرحهوالحديث 1 برالثبحوأبو(41

اليأحلاق"
"8 2 4،)1

5/2)الإحياء"أحاديتانحربحوسطر 2 (01/95)"ةالمصالجرةإتحا@و"2(،3

الحالطوثال
@ى

"

المح
""

لىهوولسشاكر،حمادسرواله@ىالحدلتهداوقع

ديمسعودألودكرهسلليم،أ@ولاالإسماعبليامحرحهولاالروابات،أكشر
ثيالحمجديوساقه"الأطرا@"

"

@سعود"ألي@لأصالصحيجى"ليىالحمع

"أ@(@ى
م@

"أحادلت



الفؤضوعلبشزودواالخادىلنوع
-!@اب

ماومن@ا.
العاد"أ@عالحلق"@الصجح،عيرالخاريتآ@هو@ي

@يتعاليقهأو
"

الضحمح
"

الدارمي،مسد""@الضحيح،اسمعليهأطلقفؤل@ليأو

"حئاناسصحيحو""المستدركو"

لاأدالرم@قدالحيهقي،كتصالي@معخر،مؤلفيرأو
@يهايحرح

موصوغا.لعلمهحديتا

@يلي@ماومنها.
الكت@هدهأحد

وللتحاللأ،كتاتا@خاءحديتا،حديتادلكعلىالكلامحررتوقد

لطفاآحرهفي

المرحأليللمرتضىالألاطلكتا@
الففتدىطالحا@

تصص
الاقدالعهخدقيالحصرلديشزطهمىلي@ما

أ،/3دأر/أححل!صالثلاثي@ودوقمسلمروىحديثلفيه

الصحدحمابروابة@يالحخاريرواهولردأح/35/1،

شليمادوعد
(1)(2)

وعنرودولصعأرلعقل
(3)

النرمدىثي

وللحسني
(@)

واحد
()

لغذدإدعنرهس@حهماواص

لاالبحاريوعد
دي

"

الضحيح
ا(

ميالحروللدارمي
المسمد""

الجهيديوتلححدهمامال!والحاكمحاداصوعند

وانئدواستمدمثلهاوخذأرلعودإسنادهموتعليق

تهتدقيكيلكوأوصحخهمجموعهدلكلافىوقد

خمعفمالمستدركلقاياونثم
(6)

العلم
د

(1)
@ي

"أ@،
سليمار"عر

الحستالي،داودأسالأشحت،اسهوسبمار(2)
السس@صاحص

"

(3)
ثي

"ط،@
وكرب@

ةللصرو@ألثهحدتالائى،هو(4)@

(5)
ي

"أط،ثى(6)وأحمد،"أط(

أححع
"



المري@شرحلمحيالراو؟ريصت@
لنواوي

لزهد،الىينسبون!قومصرراعطمفماأقساثم،صعونلواوا

ثقةموضموعاتهمفقبلتزغمهم،فيحشبةوضعوه
بهم.

)أعطمهمالوضععلىلهمالحامللأمرابحس@أقسام()والواضعون

اللهعدللأجراحتساباأي.حشبة(وضعو:الزهدإلىئنسبورقوئمضررا

لماإليهم،وركونابهم(تقةموصوعاتهم)فقبلتالماسدرغمهم()في

والضلاحالزهدم@إيىلسبوا

الكذ@رأيتما"القطاد:يحيىقالولهدا
@مهأكرأحدفي

يسم@ص

الحير"إلى
(1)

تحمرقةعلمهملعدمأي.
(2)

يمتمعوما@،أ@/69/لهميحوزما

لأفىأوعليهم،
مافيحملودصدر،وسلامةفىحسنعدهم

علىسمعوه

لتمييزيهتدودولاالصدق،
(3)

الخطأ
الصوا@.مى

لمفإنهالاس،منكيرعلىحالهمحثين@محهم،الواصعونلكى
و@اده.الحديتحهالدةعلىيحف

"لقال.المصحوعة؟الأحاديثهدهالمحاركلاسوقد@يل
لهاتعيش

"الحهالدة
(@)

لهناالذكر@شنحاصإط@
9،.الححر1@لجمالور@و

ومن
ماأمئلة

()

حشة:وضع

عمارأليإلىبسندهالحاكمرواهما
(6)

عضمةلأبيقيلأنهالمروزي،
(7)

لك:أي@م@@زيم.أليسلوح
القرآد@ضائلفيعماسابرعنعكرمة،ص

اللهعدأحرحه(1)
س

"

2"العلل 9 9 فيوالعقبلي1(،0
)1/78(،الصعماء""

ليعديواس
ملال@"

"(1/1 @يوالحط@ص4(،4
"

الحامع
"1 1 6 7 وعده1

الحير"
"هدلروا

(2)
"أط(دي

"سمعردة

(3)
لتمز""أ@(.دي

طألياسأحر@(4)
@ي3

"مقدمة

فيعديواس)1/3(،"والتعديلالحرح
"الكامل"

(1/1 ثيلحطي@وا3(،0
1/1)"يةلكعاا" 48).

"وأر(أط(،في(5)
@

"

(6)
"أط(ثي

أح(وفيعامر"،اس
"

عامر"ألي
(7)

"أ@(لي

عاعم
"



لصؤضوعالجشزودواالحادقيالموع

"@ثال3هداعكرمةأصحا@عندوليقشورة،شورة

أ،/69أد/رأيتإلي

إلنخاث،اسومعاريجحةأليلكلضهواشنعئواالقرآر،عىأعرصواقدالناس

"خهالحديثهذافوصعت

"هدا.عضمةلأبييقالوكافى

الحامع@ح
"حتاداسقال"

كلحمع

الصدقإلاشيء
(2)

"

دابر@وروى-
لي

سلميسرةقلثقال:مهدياسعرالصسماء""

"الأحاديث:لهدهحئتأيرمنرئه:عبد
قال:كدا"؟للهكداقرأص

ديها"الناسأرع@وضعتيا"

خليلعلاموكار
(4)

لعدادأسواقوعئثتالدنيا،شهواتفحروي@رفد

ومعلموته،
الحديثيضعكانذلك

له(أوقيل
()

حسنموتهعند
ليوصعتوقدلا،كيف"قال.3طنك

حديثا"سبعي@عليئلصل

لهار،صيافاوأكثرهملليل،قيافاالتاسأظولالتحعيداودأبووكاد

يصعوكان

الحدى""أد(لى(2)(54)"الإكليلكا@إلىالمدحل@

وحي@ل@حرا"
"(1/65)

حليل"وأر(د(،@في
"

هليا@عالصمحمدسأحمدساسمهحلحلوعلام

1/1)وجى"لمحرا1 65).

ثي
أح(وليوقال،،"أ@(

"

سهواتوقيل
سقلمسق@ثداكل،وعلى"

المص@

يوهملبافهفطاهرلثة-@ص-
"لهقلالديأد

حس@
"طك

ولىحلبهل،علامهو

سللمعلىهداثلإلماكدلك،
لرحمهالعمحلى@ىهد؟كماالواسكى،الرحمىعد

5 9 1 مجىاسص(1،

العقيليأحرحه
5 9 1 دخقيقا4،1

والساثيالحاريصعثاء""يطرالكو@يعمروسليمارسهوالححيداودألو

(55.1 (515/2)العقيلي!صعماءو"5(،8



لنواوياتقري@شرحفيالراوفىريبت@

والترهيب.لترغيبافيالوضعميةلكرااوجؤرت

لنأحمدلشرأبووكاد"حباداسقال
أ@/571المروريالفقمهمحفد

@يرمانهأهلأصل@من@،
خالثها،لم@وأقمعهمعنها،وأدئهمالسنة،

معوكان
هدا

"الحدبيصع

عدي:ابروقال
عثريرمكتالضالحش،صحمصسوه@كاد"

فاحثا"كذئايكدبوكادأحدا،يكئملالسة

كزاممحقدشإلىلسبواالمبتدعة،م@قوموهمالكرامية()وجورت

)الوضع@،أح/35/الأشهر-ديالزاءلثديدالمتكلم-السحستايأ،أ@/79/

(@أر/55/التوا@منحكمبهيتعلقادود@والترهي@(الترغي@في

المعصيةعنلهموترهيباالطاعة،فيللناسترغيئاوالعقاب،

لماوأستدلوا
"الحديث.طردبعص@يروي

ص
متعمداعليئكذ@

"الاس.دهليضل

"حديثلعضهموحمل
علي...كذبم@

أوشاعرالم(إنهقالأي."

مجنود

بعضهم.وقال
نكذبإلماا(

(6)
"عليهلاله

الوضاع:الكذا@المضلو@سعيدمحمدشوقال
لأسلا"

(8)

كادإذا

1/1)"لمحروج@ا"أ( كللكاا!(2)(78
"(8/3 44).

1الرارأخرحه(3 8 7 @يوالناشي1(،6
7مسده 7 @يوالطرالي1(،9

سحدتطرق"

4على@نعمذا"كد@ @يوالفصاعي1(،7
5"الشها@مسند" 6 اسحديتص(01

لم(
ثي

ساحر""أط(

المحاحالندا@ه(
"(1/2 (127)"الخصرهشرحوا9(،2

6)
@ي

"يكد@"أط(

الماحااللو")66(،"الحدتعلوماحمصار"(7
"(1/2 (127)"الصرهشرحوا9(،2

8)
ثي

"لهلأسلالاأط(



النوع
م-"لفؤضوعاوالعشزودلخادىا

صما-!-

ووضعتبهم،يعتداندينالمشلمينإخماعخلافوهو

الحمد.ولنهأمرقا،الحديتجهابذةفبينجملد،الزنادقة

أدحس@كلام
يصع

إسنادا"له

القرطي.حكى@ي@االرأي،أهلسعصوقال
الحليالقياسوا@قما"

"جمالتبيإلىيرىأرحاز
(2)

)خلا@أشههوما)وهو(الضلاح.اسعلىريادةالمصنفقال

شحرمالخوييمحقدألوالثيلالعبللهم(يعتدالدينالمحمسلمين،إجماع

الحديثواصعلكثير

م@جملا(لزنادقةا)ووصعت
يمسدودلأحاديثا

(@)

ل@
)كبن@لذيراا

الحديت(جهابدة
()

لالكسرحهد،حمعالحم-بفتحنقاده-أي:

الحمد(.ولته)أمرهامعحمةواخره

"قالريدب@حمادإلىلسندهالعقيليروى
وعمعت

(@")

علىالرلاد@ه

حديتألصعرأرلعةكس@اللهزشول

الغؤجاءأبيسالكريمعبدمسهم:
(9)

رصليوضلصفتلالدي

العقيليصعماء"
"5 3 0 "(2)شحقيقا(61

الممهم
دمعاه(115/1)"

ال@مملألوالحويبئلابعوفد(26)52،"الحديتصعرمى@عصالحنيتالكت"

ديالهمدالي
الكائرا"كتا@

ثي
يمسرود""أط(

لي
"،الأحاديت"أ@(

و@ي
للحديت،"أ@(

الحيملكسر"أر(@ي
"

أح(.لي
وصعتما"

"

3الصعماء"" "،حدتأل@عرانا"للمط(71
ليالحورىاسطرسفهوص

الموصوعات1
@ى"،،حدتألعهعرأر@ه"للمط.(1/1،920)"

/2)"الكمماله"

5 الحقيليدلثط(54

@ي
تصحيصوهو)العرحاء"أ@(



رل@
تقري@11شرعكيالرا،؟ص

لتضر@أحدلقاعدياسقالالمئهدي،
(2)

"قال.عقه
وضعت

الحراموأحلللحلال،افيهاأحرمحديث،آلا@أربعة
"

وكبياد
(@)

لتهدياسمعاربى
()

الق@رممبلدخاقخلهاثذي
(6)

بالئاوأحرقه

الحاكمقال
الرندقفيالمضلو@الثامي،سعيدلنوكمحقد"

أتا"مرفوغاأن@عنحميد،ع@فروى
لاالنبيينخاتم

بعدينيي

"اللهياء

وصع
والزالإلحادصإليهيدعوكادلحاالاشثاءهدا

البيإلى(@أ@/79/والذعوة
(10)

@،أد/0/96

الصرأدهالواصعين،أقسامصالأؤلالقسممقابلالقسموهدا

الصلاح.النعلى

وقوفضة،لراوالية،لخطاكالمذهحهم،نتصاراايضعود3وصنهم

ألتهعدإلى@سندهأ@حعفاء""كأنبالن
المقرئيريدبر

الحديثهذاانطروأيقول.فجعلبدعته،عنرحعالدعأهلمنرحلا

حدلا"لهحعلحارأيارأياإداكا@إلاتأخذوله،

لمسدهالخطيبوروى
(12)

حفادعن
فأخبرلي"قال.سلمةلن

(1)
"أر(لي

مهدياس
"(2)

وأح(أط(،ثي
ليصر@"

3/3)"لاعدالام@رادو"5(،1/1)"الموصوعا@"(3) 2)"الختالكنصو"8(،5

(4)
"أ@،.في(5)كيثاد""أ@(ثي

"الهدي

وأخ(أط(،لى(6)
الفيرى""

(7)"

1/3)لاعدالاادميهراو"9(،1/5)"اوروج@ 57)

(8)"

الصحيحإلىالمدحل
"(1/2 30)

الناشكلي@سالهينمرواهوثال(2/5)"الموصوعا@"الحورى@ىاسدكر،(9)

مرلوغاأصع@حجدطريق

(10)
"أر(ثي

المتمي
"(11)"

(1/78)المحروحي@!

(12)
أأطمر

السحلقيةو@ي
سسد""



لمؤضرعالعشزر@والخادياالتوع

"الأحاديثوضععلىيختمعودكالواألهمالزا@صة
(1)

الحاكم.وقال
الطايكا@(1محمدصكاد"

(@)

رءوسص

"مذهمهمعلىالحديثيصعوكانالمرجئة،
(3)

ألا"يتولاءا:(الع@أباسمعتتالالمحامليصلسد؟روىثتم

والحاحط
()

سعداد@قملوهالث@وحعلىوأدحلماه@دك،حديثوصعسا
(6)

إلا

وألى"أؤلهالحديثهداآحريثهلا"قال.فإتهالعلوي،أ،أ@/67/شيحةالن

"بمملهأد

لوضعوالأمراءالخلماءلبعصتقرلواوقسم
وآراء@،@غلضيوالقما

حديثديللمهديوصعحيثإلراهيم،سكعياث
أونصلفيإلاسبقلا"

فيه.فزأدحافر".أوخف
حناحاو"

لالحمام،يلعثداكادالمهديوكان"

قاملقاأثهودكردلك،علىحملخهأناوقالبذبحهاوأمرذلكبعدفتركها

الحاكمألسدهكدا@.قفاقماكأنأشهدقال:
(8)

ع@الله،عيدأليلنهارونع@وألسد
أح/أله

قال"قالأ(/54

@يأحاديتلذوصعتشنتإدقال.مقاتل؟لييقولماترىألاالمفدي

فيها"ليحاجةلاقلت:العئاس؟

\)"

ا@وآدا@الراويلأحلاقالحامع
@

"1 6 2 1"

2)
لي

"أد(

"،الطاسكالي
وأح،وأ@(،أر(،ولي

أط(وص"،اي@ال@"

دكالطاا"
لي

لمثحتوا"
م@

حعورا(4/53)"لألا@ا"
لمحروج@ا"

"(2/033)

لحوه(54)35،"لإكليلاإلىالمدخل"(3

الميا""أط(.ولىالجاء"،"أ@(ليلم(

ه(
لي

الحا@ط،"وأط(أ@(،

6)
"لقتلوه"أ@،وفي"،وقلوه"أر(ثي

(53)"الإكليلإلىالمدحل"(7

لطرالقصةهدهثوتو@ي(55)الإكليلاإلىالمدحل8(ا

القاس"هو@(56)55،"الإكلبلإلىالمدحل"(9
لدلاص"

العاس"
وفال-"



لنواوياتقربشرحلمحىالراو@برت@

يتكحودكالواوضرب
(1)

قصصهم،فيلهويرتزقونبذلكأ(/56أر/

الغذاثيسميدكأي

لهمفوصعواوزاقي@،أورلائ@،أولأولادمم،امتحئواوضرث
اللهكعبديشعروا،أنعيرلهاص@حذتواعليهم،ودشوهاأحاديث،

لن

محمد
سلمةبنوكحمادالقدامي،أ(أ@/89/رليعةبن

(3)

أليابربربيبهائتلى
دييدلقدكادالعؤحاء،

كته

ديددلنرا@صي،أحاسلهكادوكمعمر
الرفري،حديثاصكته

اللهعبيدص
بر

الله،عد
ةفقالعليإلىتج@فهالئينظرقالعاساسع@

الله،حبيبوحبيييأحئني،فقدأجكومنالاخرة،فيسبذالدنيافيسيذأنت"

بهفحدثبعديأبغضدلمنوالويلالله،عدووعدويعدوي،وعدوك

موصوعلاطلوهومغمرع@الرراد،عد
معينأب@قالهكما

فيصعود،لآرائهم،لهأفتواماعلىدليلإقامةإلىيلحأودوضرب

الحظا@ألاالحا@طإدوقيل
س

الذي(1وكألهدلك،يفعلكاددخة
(6)

السر@قصر@يالحديتوصع
(7"

وثيلالأصل،كدا"محففه
فلتا@لالصوا@الأشمهوهوالعاسحه@

"ويمطر

الكمال،تهدبو"9(،63/0)"دمثقتاريحو"2(،51/61)لعداد"تاريح

،82(4 @قد(46
الصوا@علىعدهموقع

"وأط،أرأ،@ي

(2)يكتود"
"لملمهألي"أط(دي

"اد(@ي

كعمر"

"

1/2)"الكمالتهدي@وا)5196(،لعداد!تاريح 60)

8(،5/6)"ناريحه"
يرالمريطربقهوص

1/2)"تهديه" 5،92 دكروقد0(،6

9/5)"الره"الدهى@ى هده،معمرأحىاسحكاله(75
ألىصالحا@،ع@

الحالط،أح@د
شيخامعمركارومامقطعة،حكايةهده"قالنمالرقى،اسعر

@يححلولهدا"الرهريحديتلصجزاحا@طاكادعلبهه،يروح*لداممحلأ
هدا

"الرراو@ثالعدعلىالحد@ت
الرراو"لعدحدتأ@طعهو

(29)"الحنتالكفص"(7)ط(مى@قط@



لمؤصوعالبشزودوالخاديالتوع

الحكماء،لبعضآوه،لنفس@كلاقاالواضعأشندورنجما

فيدئرعصلي@تعر@،الحديثلسديفلودوضرب
سماعه

كاسمخم،

حؤشصسوأضرمعيد،برولهلولالحصيبي،وحقادحية،أبي
(1)

حاجةأ(/70أد/دعهموضرب
(2)

عرلقذمكماالوقت،@ي@وصعوهإليه

سعد
(3)

القرويومأمودعكاشة،ومحمدسطري@ب@

الحديث(.بوضحالمعروفينالكذابينأشهرأفائدة

الشائي:قال
يخيىأياسأر@ةالحديثلوضعالصرو@وفىالكذابور"

المصلو@سعيدومحقدسلحراساد،ومقاللسعداد،والواقديبالمديمة،

لالثام
"

(6)

لبعص)آوالموصوعاتكأكثرلنصسه(كلاقاالواضعأستد)ورنما

الذاء،ببتالمعدة"كحديت:لإشراثيليات،اأولزهاد،اأوالحكماء(

لهأصللاالذواء"رأسوالحمية
سصركلامهوصللتنيالنبيكلاممى

برالحارثإنهقل:الأطاء،
العر@5كلدة

فيالعراقيومنله
"

لحديث"الألثيةشرخ
كلراسنالدنباحت"

كلاممنإمافإله"قال.خطيئة!
مالك

الذساألياسرواهأكمادياربر
لمحي

"الشيطانمكاثد"
(8)

اسعيسى(@أ@/89/كلاممنأوإليه،لإشناده

لإكللاإلىالمدحل@
(1/28)الموصوعا@او")95(،ه

"أ@(-في

حاحتهم
دي(3)"

وأحأأ،أط
مع@د""

لي
طريص!"أ@،

(429-428)فيتقدم

(265)والضروكيى"الصحثاء"

"

2/1)"المعبتفحوا)821(،االصرةشرح 21)

"أ
@يعلجهق@

@المط@وع،النميطاد"مكاند"
لما

هو@ي
"

الدساأليلاسالدلياهدم



اتقري@شرحفيالراودبرت@
لنواوي

قضد.بغيرالوضمعشئهفيوقعورتجما

فيالسهقىرواهكمامريم(
الرهد""

(2)

لهأصلولا
ك@هالنحيحديثص

ديالمي@كقيرواهكماالحصري،الحس@مر@راس@لإلا
"الإيمانشعمص"

(3)

أط/

عند@الحسىومراسيل@،/76
الريحشخه

"

الإسلام.شيحوقال
ألوعليهاأثنىومرأسيلهحس@،الحسرإلىإشحاده"

@لاالمديني،واسررعة
()

"وضسهعلىدليل

اتحهى.

فال.كماوالأمر

شليرقضد()بغيرهعلطا@الوصع(ت@به)فيالراويوقع(أورنجما

لموضوع
(7)

فيالإسلامشيحدكرةكماأولى،المدرحهو@سمبلحقيقة،
"

شرح
@يعرصالإشاد،يسوقلأن"قال"الحخحة

كلاماصفيقولعارصله

صبعص@يط@عثد@سه،
دلذأدسمعه

عمه@يرولهالإشساد،دلكمت@

"كذلك

ماحهاسرواهكحديث
ب@إشماعيلعن

ثاستعنالظفحي،محمد
س

مرفوغا:حابرصسمياد،أليع@الأغمش،صشريك،ع@الزاهد،
"

بالنقار"وجههحسنبالليل،صلاتهكثرتمن

الحاكم.قال
"

حذثاقول:ويفليوهوشريكعلىثاسصدحل

فيأللهرسولقالقال.حالرصسمياد،أبيص@،أح/45/الأعمش،

"قال:@،أر/65/تا@إلىطردلطالم@حملي،ليكفوسك@
كئرتم@

فطنوورعه،لزهدهثاشالدلكوقصدلالمهار"وحههحسنلالليل،صلاته
ألهتالت

"سهيحدثفكافىالإلساد،دلكمتى
(10)

سقط
أخ(@

1لإيماد"اشص" 0 0 1 9،1

ولا""أرأ@ي

"أ@(@ي
صع@

"

"
1"ماحهالىس 33 31)

2الك@ر"الرهد" 4 7،12 48)

"

1)721،"التصرةشرح 28)

1/6)"الويةالكت" د(8

"
س

(93)الطر"هة

"

(63)"الإكليلالىالمدحل



لفزضرخاليشزردواالحاديالثوع

ففمل!فيكغصبنأتجنيعنالقزويالحديتالموضوعومن
شورة،سورةلقرانا

عتقالهطشريكقولإتما،@و"حتاد.ابروقال

(11

احديث

حادكأحه"أحدكمرأسقافبةعلىالشتيطانيعقد"جالر.صسفياد،أليع@

ئالت
"سكلهوحدثواالضعماءمنحماعةمهسرقةثمالحر،@ي

)@ا

اللهوعبدلخر،ل@الحميدكعد
الكا@حلي،لثرسسحاقوشئرمةس

آحريىأ*(.عةوجما

)كى@وطسكعص(ل@أتيعلىالمرويالحديتالموضحوع)ومن

آحرهإلىأولهم@سورة(سورهدلقراالمحضل

"قالإشماعيللنالمؤملعنأ@/99/1،فرؤيا

شيهح
سلتله،

صللشيح
أحذتي(@قال3حذثك

)د(

ثحيئ،وهولالمداثر،رخل
)آا

لقلت.إليه
ص

@ش@ح@قال3حذثك
ط؟اسط

ححه

إيه،ل@س-حي،

س@تحدنى@قالإليه@صرتلالحضرة،شححدنيلقال
ت@صلعاداد،

@@،ومعهمالمتصو@ةمرقومدإدا@يهليتا،فأذحلنيليدىفأحدإليه،
أد/

أشيحأيا@قلثحذني،النيحهدا@قال@،/70
(7)

م@
ووا@ثال3حذتك

كثداالقرآر،عررعواقدالتاسرأياولكناأحد،ئحذئي

قلولهمليصر@واالحديث
(8)

القرآد"إلى

أ(
لي

رط(

3)
لي

أط(،

عارهدهلم(

لقط(3
@

6)
ثي

أطأ

مقط(7
م@

8)
أرأثي

"الكثاية"(9

حيرولمحرا"(2)"عص"
1/0)ا 2 3 92 40)

وأخ(
"

شر@هأ@س
"

@يعدياس
الكا@ل"

"(2/3 05)

رت@
"

الآتةالمواععح@يعوهكداي

أط،

"،لكودهملصرلوا"
أح(ولي

3كولضر@وا"
"

1 2 4 ليالحوريواسسحوه،(81
الموصوعات"

"(1/3 9،33 94)



تم@-

المفشرين.منذكرةمنأخطأوقد

لنواويالقربشرحصالرأ،؟برت@

فيأوردهالجوزيابنأنإلاالثيح،هذات@صيةعلىأفولمقلت:
"الموصوعات"

يعشطريقم@

(1)

أحساد(لن
(3)

جذعاد،لندقلنعليص

منفيهالآ@ة"وقالافي،عنحيث@،ززسصم@مولة،أليلنوعطاء

لريع
"

(3)

وقال.وعطاء،عليعنالواحد،عبدمخلدسطريقم@أوردهثم

م@ليهالآلة"
قخلد"

صسرقهكلاهماأوسرقه،والاحروصعه،أحدهمافكأفى
الثخذلك

الوا

أ(أط/77/المفسنرين(مندكرهمنأخطأ
تفسيره،بر

الووالعلبي،كا
وي.لبيضاوالرمحسري،واحدي،

العراقيئ:قال
منهمإشادهأبرزمنلك@"

لعذره،أبسطدهولأؤلي@كا

إد
()

الكثمفعلىناظرهأحال
ص

لسده،
عليه،الئمكوتلهيجوزلاكادن@

يبررلممنوأفا
"أفحشفحطؤهالحزمبصيغةوأوردهسنده،

السور(:فضائلفيالباطلةالأحاديثأبعض

وصعهعاس،ابرحديثسورة.سورةالقرآفى@ضانلأيضا@يالباطلص

لنسلامطريقمنالديلميأوردهالباهلي،أمامةأبيوحديثتقذمكماميسرة

رصكئير،بنهارودعنالغدائي؟سليم
د

عهأبيه،عنأسلم،بن

(1)
"أر(لي

لريع
،"

و@ي
"أط(

يريع
"

لآتي.االموصيعوكدا@ي
(2)@

ي
و@لالموحدة،حاد،"وأط(وأ@(،وأر(،أد(،

لالمنماةد"حياأح(إي

أثاهوماالتحخية،
الصوا@وهوالخريح،ومصادرالرحالكتم@

1/3)"صوعاتلموا@(3) 1/3)"لموضوعاتا"(4)(92 92)

(5)
أخ(دي

"(6)إدا""

1)521،لاقصرةثرح 26)

(435)ديتقدم(7)

(8)

احغ
1)2/971،"الكنحا@لأحادتالرللعىالحريح /2)كر"اسلثصرو@0(،8



لفؤضوعالبشزوروالخادىالتوع

السورأ.فضائلفىصحأماالتانى:

صجح،سعصهاأحاديث،مثرقهالسور@،أ@/99/دصائلفيورد

دثلأورالإطالةخيةولولال@وصوع،لي@ضعيفوبعضهاحسن،وبعصها

لئلاها،دلك
يتوهم

قولمعحصوصاشيء،السورلصائل@ييصحلمأته

الذارقظني.
فيوردماأصح"

أحذاللههوفل"لصلال@مرآنصاثل@

@،أ
(1)

مروحدعليها،والرواندالس@،فطالعوم@
كيراشنادلك

فيعليهيعتمدماأحلكيراسالدينعمادالحافطتمسير"و"
@ه!@دلك،

أشاء(أوإد@اتهلموصوع،يىمماذلكفيحاءماغابأورد
(@)

فيحمعتوقد
"سقيتةلطيفاك@اباذلك

حمائل
(1

@صائلالزهر@ي

لئور".ا

الماتحة،مصلهايرالأحاديثصحتأتتيالسورأنواعلم

لالولالئعوالألعام،وادوافرا
(5)

د/7ار/وير،لكه@،وافخملأ،

ح/لتصر،أوالة،لرنروالملك،والذحان،وا
ور،درلكاواأ،/55

شيءيهيصحلمعداهاوماوالمعودتاد،خلاص،
(6)

أ.موضوعةأحاديثمنفيهاماكلالتيالموضوعاتأبعضالتالث:

والقريسة،لتادلحاد،والعذس،والأرر،احديثأيضا:الموضوعمن

@يالوويقال(1)
2-218)الأدكار"" الدارقطي\الح@أليعىوطعا"(19

الكلامهدادكر@و@د"@النملدكر،
لىمذا

لرحمه@ىالممهاء"طما@"

رقطي،لداا
سفط(2)

أح،ثي(3)أد،م@
حمائل"

"

لم(ا
السحقيو@ي،أر،س

الرهراوي@"
"

(5)
لي

"الطوال"رط،

يصحعداهالوما"المص@.تول(6)
شيء"ثه

لو@@مدلطر،لمه
لمحيرىالط

الصحيح،
يسطرالمحسورة@صللا@الفراد،لفانلكا@

"

ادريتح
"(8/6 75)

أد،حالثيةممادسوهدا



النواويتقري@شرحكيفى4الراالصت@

صو@صاثل
سلواد،وعينحميمة،أليو@ضلوأحمد،محقداسمه

@يالذيأصحديثإلاوع@قلاد،
منفيهقيلماعلىأححد"ممسد"

عليوصاياو"الكارة-
ووصيتهالتصمي@ي،عمروحقادسوصعها"

(2)

ير

العقل@سحةو"الملطيجحب@إسحاقوصعهاالحماع،
لنداودوصعها"

الحارتوأوردهاالمحر،
(4)

أ،/71أد/
أسامةأيس

في
"مسنده"

وحديث

بنالقمى
ليالرارأوردهساعدة

أبنصالطويلوالحديث@"مسده"

ديعباس
فيمردويهاسأوردهلإسرأء،ا

"
تثسيره

"
كرأسش،نحووهو

ولمحسح
والأشج،سالم،لنونعيموديار،فذسة،أدووهمأصع@روواستة

روسمطواش،وحر

(225/3)الحسمد""

أح(لي
وصيتها""

"

"الكامل

1/3)عديلاس (1/202)"لاعدالاميرادو"(32

تآلي@الودعاسية-الأرلعسعلىلحطهالمؤلصوكحصشجحا@ال"أد(حاشية@ي

مها"واديالأولعداماموصوعةألها@مر-محمدش
88"/2)"الاحتلعحه" 15)

"أد(حاشجة@ي
"حديتعروهدا

رحم
إسماعبل!أليديرعلىكادإ،ثا،الله

"تثظرحاله

9/1)المححور"لدرا" 97)

2/2)الرركى"دك@"طر@ @يعو"7(،7
3/3)"المعحت 5 3-3 55)



لثاالتوع
لفقئو@الجشرود-والي

@

والعشرونالتانيالنوع

لمفلوبا

-

أ؟ث

فيه.ليرضحبنافععنجعلشالم،عنمشهورحديثنخوهو

أ،/10"ه/1تسمادهو(المقلوب،والعشرودالتاني)التوع

احر@يمكاله@يحعلاو،مشهوزاسالحديثيكودأدالأول:
طتخه

أولعراسته.كيه(ليرغ@نافعصخعلسالم،عنمشهورحديت)نحو

ص
اللهعبيدعنحعلمالك،

عمرس

دلكيفعلكادومض
حفادالوضاعير:م@

وأسالتصيي،عمرولر

الكنديعيدل@ولهلولاليسع،حيةأليلنإبراهيمإسماعل

أهو(وهدا"العيددقيقابنقال
(1)

يرقأتهراويهعلىيظلقالدي

"الحديث

العراقي:قال
ع@روسرواه(@أط/77/حديثمتالة"

الي،حالد

ص
مرلوغامرئرةأليعنصالح،أبيصالأغحش،صالحصيبي،حماد

بالئلام.تبدءوهمفلاطريق،فيالمشركينلقيتم)ذا"
"

(3)

الحديت

@إتما،لوصرو@الأعمت@،ص@حعلهحماد،قلحهمقلو@،حديث@هدا

صصالح،أليبىب@هيل
مسلمأخرحههكداأسه،

(@)

ثعمة،رؤايةص

لنوحريروالثوري،
عركلثمالذراوزدي-العريروعدالحميد،عد

سمط(1)
احلاضا"(2)أ@@س

"(230)

ديلطرالياأحرحه(3)
6"لأوسطا" 3 5 ديوالعقيلي1(،8

(1/803)لتحقيقالصععاء"ا"

هدالحمطولا"وثال
مى

م@هو@االأعمق،!حدت
عالحألىسسهلحدت

@يالدهيالحا@طوقال."هريرةأليصأليهع@
1/2)المحراد"" 62)"

@
يحمط@ا

ا@."أيهصلسهبلهدا

2مسلم(4) 1 6 71)



اتقريبشرحفي@الرا،ريصت@
لنواوي

قتما@إنهالعرأث،تعالحدبثأهلكرهولهداقال
منها"يصح

)المعكوس((:المتنأمقلوبتنبية

قد"البفقحميقال
القلصيقع

رواةبماتمثيلهمكىوقال.المتى@ي

أحيص(
(2)

س
مكتوم،أمابنأذنإذا"مرلوغا:أليسهعقةصالرححن،عد

رواهالحديث."تتربوا.ولاتثلوافلابلالأذنوإذاواشربوا،فكلوا

حادوأسخريحةواسأحمد
دي

صححييما""

فكئوابليل،ئؤذنبلالاإن"وعانثه.غمرأل@حديتوالمشهورص
"مكتومأمابنيؤذنحتىواشربوا

الم(

مقلولهدلكلخلا@لالروايةقال.

أقال:(
(5)

دلكيحعلالمحزيمةواسحثاناسأدإلا
المقلوب،عن

تناو@مكتومأموالنبلالبي@يكوفىأدباحتمالوحمعا

قال.
ومع

الأوللاتبابولو@خحماتحعد،لاالقل@@دعوىدلك

الحديثعللم@كيرلالديع

دلكيسفىأنولمجمكنقال.
ب
1أ@/"المعكوس" ليفرد@،/00

(6)

بوع،

"لذلكتعرصأرصولم
(7)

ان@هى.

فيالإشلامشيحمتلىوقد
"

شحوالإسخاديرالقلب"الئحهشرح

كح@"
كعبلنومرةمزة،س

إ

1)131،"الحصرةنرح 32)

الحلحى
"

حبص
"

أنناهماوالصوا@سصحبص،إهو
م@

"

"المحاس@

النحربحومراحع
وراحعالرحالوكت

"

3/3)"والتعدسلالحرح 8/2)الكمال!@دبو"7(،8 27).

6/4)أحمد 4حريمةواس3(،3 3جادواس4(،10 4 7 41)

9ومسمالحارى@326(،أص- 3 @عاته،وصعواسعى(101
السححميعلي

دهولأوقلملقوموفالاه"

1(7)د"لأيصأر(@ي

(286)الاصطلاح!محاسى



االتوع
المقئوبوالعشرودلنالي

حاشا\-

علىفرذهاامتحانا.حديتمتةالبخاريعلىبغدادأهلوقلب

بفقمله.عئوافأذوجوهها،

مسلمحديثالمتىولي
(1)

@ي
"اللهيطلهمالديرعةال@

تصذقورجل

القل@مما@هدا"قالشمالهئنفقمايمينهتعلملاحنىأخفاها،بمدقة

هو.لما@الرواة،أحدعلى
"

بمنةشنمقماشمالهنعلم@،د/ار/7لاحتى

كما@ي
"الصحيحين"

هريرة-أليحدبم@الطراليرواهماوهواحر،مثالاووحدتقلت

@،أد/17/فانجئبىهشيءعننهيتكمب،ءه/أح/وإذافائتوه،بثيءأمرتكم)ذا"

استطعتمما
ماالمعروفدإر"

دي
فاجتنئوه،عنةنهيتكمما":"الصحيحش"

استطعتممامنهفافعلوابهأمرنكموما
"

(*)

وسالعكم@،آحرصعلىفيخعلإشمادص،يؤحذأدالثاني:القسم

أقد(وهذا
()

احارائثعلوقدكالوضع،ليكودالإعرا@،أيضابهئقصد

وأهلسلمةوحفادسشعحةدلكدعلوقدالخلقين،لقبولهأوالمحذث،لحمط

الحديث.

امتحالا.حديتأمائةحاءهملماالبخاري(علىبعدادأهل)وقلب

"الحطي@رواة@يماودلكبقصله(فأدعنواوجوهها،صحلىردها@

حذتي

مح@د
ألاسمعتالزاري،حسىأحمدسألاالساحلي،الحسرأبيبن

إسماعلمحقدسأنيحكودمسايحعدةسمعتيقول:عديأحمدش

قدمالمحاري
أصحا@بهفسممعلعداد،

(6"

إلىوعمدوا@احتمعواالحديث،

مشوحعلواوأساليدها،متولهافقلسواحديث،أط/87/1(مائة
لإشحاداهدا

مسلم(1)
1 0 3 11).

ليهودل(2)
"

صحجح
الط

ري
"6 6 المقلودةايةالرهإلاملمويىيلحس@،0،1

5"الأوسط"(3) 7الحاريلم(ا112،7 2 8 33رومسلم1(،8 71)

مقط(5)
أخأس

"أهل"أ@أكأ(6)



اتقرل@سرحفىالراودرلبت@
لمواوي

واحر،لإشاد
ودفعوهآحر،لمشالمشهداسناد

(1)

ألمس،عثرةإلى

إلى(أ
(2)

علىذلكينقونالمخلسحضروأإذأوأمروهمعشرة،رحلكل

الوعدوأحدواالححاري،
(3)

@للمحلس،
أصحا@جماعةالححلسحصر

اطمأنفلماالعداديين،ومنوعر@،حراسانأهلم@العرلاء،منالحديث

1أ@/فسألهالشرة،م@رحلإليهالتد@لأهله،المجلس م@حديثعنأ،/01

الحاريفقاللأحاديت،اتلك
"

@سأله"أعردهلا"
"أعرفهلا"فقالآحر،عن

يقول.والبخاريعثرته،م@فرعوأحد،بعدواحذاعليهيئقيزالكما

المهماءألكاد"أعر@هلا"
@)

بعصإلىلعصهميلتمتالمخلسحصرممى

@همالرحل"ويقولون:
"

كارومر
دالعخزالمحاريعلىيقصيذلكعيرممهم

فسألهالعشرة،آخرصرحلإليهالتد@ثئمالمهم،وقثةوالتقصير
حديثعن

ص
آخرع@أدسأله"أعردهلا"المحارى:دقالالمقلوسة،لأحاديثاتلك

("أعرفهلا"@قال:
()

منفرعحتىواحد،لعدواحداإليهيلقييزلفلم

"أعر@هلا"يقولوال@حاريعرته؟

تمامإلى@والرابعالثالتإليهالد@تتم

م@كلهمحتى@رعواالعشرة،
لاوالحاريالمقلوله،لأحاديتا

على.يزيدهم
ممهمالآولإلىالتفتفرعوا،قدأطمالسحاريعلم@لفا"أعردهلا"

فقال.

علىوالرابعوالتال@كذا"@هوالتانيوحديخككذا،لهولأولاحديتكأما"

إلىإشنادوكلإشناده،إلىمتىكلفرد@العسرةتمامعلىأتىحتىالولاء،
أساليدهاإلىكلهاالأحاديتمتورورذدلكمتلسالاحرينودعلمته،

"لالمضللهوأدعنوالحفط،الاس،لهفأقرمتونها،إلىوأساليدها
(6)

"أد(دي(1)
"،ودثعوا

"أ@(ودي
"ردعوا

سقطت(2)
أدأ@

(4)
دي

وأخ(وأر(،أد(،
لمفهاء".ا"

(6)"

2/3)لعداد"تارلح 4،03 واطر1(،4
(79)"الأصل"

(3)
التحريحمصدرلي

الموعد""

سقط(5)
أهأمى

لنة-رشريد-ألولكرالنحتعلبق
@ي

كنا@



المفنو@والجشرودالتانىالنوع

للاختبار(.القلبتعمدأحكم

العراقيقال
"

أله(إلاألطر،الثعلهداخوارلي
(1)

أ،لللعلةإدا

علىأحاديتقلتلماشعةعلىحرميألكروقدحديتا،ي@حقرلاالحديت

أيا(وقالع@اش،ألي(@د/27/لر@أساد
(2)

ساسئ@
يحل؟و،@داصع،

"

(3)

قصدا(.لاغلطاالقلبأالتاني.

قد
يقع

كحاقصذا،لاعلظاالقل@
اسمخلهوقدكدلك،الوضعيقع

أحديب(الضلاح
(4)

صحارم،حريرسرواه
أ@/لوعاعرثالت،

ترونيحتىتقوموافلاالصلاة،أقيمتإذا"أ(/58
"

(5)

في،أيلنليحيىمهوروهوحربر،على@سادهالقل@!حديث@هدا

ص
صقتادة،أيس@،/101/@@اللهعد

عرأسه
ال@

ي
رواههكداكللا-،

أليسحخاحروايةمرأ(أح/65/والنسائيمسلمعدوهوالحمسةالأثمة

عليهثالقل@حخاح،م@سمحهإتماوحريريحمى،عىالصوأفعثماد

حمادذلكلثنوقد
داود@يأ@رواه@يماريد،بر

المراسيهل"
"

ص

ألاكنت"قالعشهحساد،ألنيحيىعنصالح،لنأحصد
وحرير

عد

يحيى(ع@ححاح،فحذثنالت،
(7)

اللهعبدعىكتير،أليس
قتادة،أليس

حرير@طنأبيه،ص
"أسصتا@تلهحذتإثماأته

(8)

(1)
@ي

"،لأسه"أ@أ
أح(وثي

سقط(2)"ألهإلى"
مر

أط(

سمط(4)(133)"التصرةاشرح(3)
أ@(م@

الصلاحاسمقدمة"(5)
"(284)

6المحاري(6) 3 4ومسلم1(،8 1داودوأس6(،10 5 3 1والرمدي9،1 5 9 والافي2،1

(81/2)

سقط(7)
و@ح،أط(،م@

المراسلا(8)
راحع1(،07)"

"

ال@رمديحامع
"(2/3 عف5(،9

ح
1 5 1 7



رل@
اتقري@شرحفياراو؟أص

لنواوي

أ:وكالمترالحديثأالتالث:

الصصئفأوردهمااخرهدا
المتروك،عليهولقيالصعيف،ألوأعمى

@يالإشلامشيحدكره
يتهم@يرويهبأن"وفسره:"الثخة"

ولالالكذ@

المعلومة.للقواعدمحالفاويكورحهته،م@إلاالحديثذلكيغرف

فيوقوعهمهيظهرلمن@كلامه،فيبالكذ@عرفوكذأصقال:
"لأؤلادودوهو@،،أط/87/الحديث

(2)
أتحهى.0

عقبإليهالإشارةوتقدمت
(3)

الممكر"و"الثاد""

ةأالضعيفأنواعأترتيبةالرابع

"الضعيفشرأدتقدم

الموضوع
"

وهو

()

يذكرولمعليه،محفقأفر
"لمتروكا"ويليهذلك،لعدعهألواترتي@لمصئفا

أثتم
ثئملصئكر"(ا"

"المعثل"

ئم
"

"المذرح

تم
"المقلو@"

ثم
شيحرتبهكذا"المضطرب"

لإسلاما

لموضوعا"شرها"لخطالي.اوقال
"

ثم
"لمقلوبا"

ثم
""لمحهولا"

فيالزركتيوقال
"

ةأضنا@سئعةاتصالهلعدملاضعمهما""مختصره

"لموضسوعا"هاشر

ثتم
"لمذرجا"

ثم
"لمقلو@ا"

ثم
"لمنكرا"

ثثم
ثئمذ"لشاا"

"لمعللا"

تم
شهى.أ""لصضطر@ا"

جعلوينبغيحس@،ترتيبوهذاقلت.
"المتروك"

قبل
"

وأد"الصذرج

"شرهأتصال:لعدمضعفهفيمايقال

"المعضل

ثم
"

الممقطع
"

ثتم
"المدق"

ثثم
"

صخ.واوهدأ"المرسل

(8)

@ي
وأح(أظ(،

"(2)"سكد@"
(88)الطر"لرهة

.(363)ليلفدم(4)"عف"أط(ثي

"أ@(ثي
أأ@@يلب@(6)وهدا"

المص@اشمرأهلما@ححر،ابرعيهينصلمالصدكورالترتي@
صغم@

الحاظ

@ي
"

(95-89)النطر"لرهة

"

(1/11)"الس@معالم



الققئوبوالعشررنلثالياالنوع

ضعيصهوتقول؟أنفلكضعيف،بإشنادحديتارأيتإذافرغ:

الآالإشناد،ذلكضعفلثجزدالمتنضعيفتقل:ولاالإشناد،بهذا

ضعيف،حديتإتهاوصحيح،وتجهمنيرولمإتهإمام:يقولأن

قريبا.يآتيكلامففيهأطلقفإنضعفه،مفشرا

الحؤزقايدول@لالشمئيالإمامشيحمارأيتثم
المعصل""

أشوأ"

حالا
م@

"

المقطع
الم@مطعو""

حالاأسوأ"
م@

""الغرسل"
(1)

موصعليالالقطاعكادإداذلكلأنوتعقحه
لهولا@واحد،أ(أمى/201/

المعضلئساوي
(2)

فيه)فرع(
(3)

لالصسي@:تتعلقمسائل

لهداصعيصهو"تقولأدكلكصعيف،لإسنادحديتارأيتإذاأ

"ولا("المتنضعيص"تقل.ولاالإسناد"
صعي@

المحردوتطلق"
(@"

صعص

لمالهاماميقولاد)الآصحيحآحرإلسادلهيكورفقدالإشناد(دلك

ضعيصحديتإده)آو"لهيثتإشحادلهلي@"أو("صحيحوجهمنيرو

قريبا(يآتيكلامأكميهسسهيئىولمالصعيفأطلق(فإرضعفه،معشرا

الآقيالتوعفي
()

.("أعرفهلا"حديث:فىالمطلعالناقدأقول

الاقدالمظلعالحافطقالإذا
حديتلي

أغئحد(@أد/27/"أعرفهلا"

دلك
الإلملام.شيحدكركمالفيه،لي

حارم.أبيصحكيمامحدايعارصقيل@إن
لحمرةحديثاروىأثه

1/1)والمحاكير،لأداطلا" 35)

@ي
"أط(

@ي
"

كيسيأقي
(464)

"

الرتةالعالي
1)ص" 46)

@ي
وأخ(وأط(،أ@أ،



اتقري@شرحفيالراوليرلصل@
لنواوي

مال@"هداأعر@لا"وفال.ألكره@لرفرى،ا
)ا"

حدبتأحمط@له.

لا"("أقال."3كلهمجحماللهرسول
(2)

"قال:أرحو""قال:"@مصمه؟"قال:

احعل

"تعرفهلمالديالنصفهدا@ي
(3)

هدا
بجره!طنك@ماالزفري،وهو

السخار@ياسألسدهما@نهوقريث
"تاريحه"

فال.عاسةأليالرع@

الشعي@قالالشعمي،عديوماشا@تكئم
الثا@@قاللهدا"سمعحاما"

"

"قال.لا""قال."3@شظره"قال.لا""قال"سمع@؟العلمكل

هذالاحعل

(@د/أر/8الشعي@أ@حم"تسمعهلمالديالسطر

لمحيالأجارتدوينقل@،أح/65/كادسألهدلكصأجي@قلحا
عدذاكإد@كادالكت@،

التدويرلعدوأماالحماط،عدليسماالرواةلعص

صالاطافىععدم@يندالمصسثةالكفإلىوالرحوع
علىالحنهذالحا@ط

@ا
عدمه.@الطاهرعيره،يورده

أ:حديثفيهيصحلمفيماصنفمنأبعضالتانية:

أل@
كتائاالحفاط-م@ولي@لدرلرعمر

قولهمفي
"

لم

ديشىءيمبح
التقاددكرهمضاكيرديوعليه"،البا@هدا

إ؟"لهأصللا"قولهم:أمعنىةالتالتة
"

قولهم
"

الحديت(@أ@/201/هذا
(7)

"لهأصللا"أو"أصللهلير

إشماد"لهلي@معناه"تيميةاسقال
(8)

أ،أط/97/

لي
"أأ@

@قيل
سقط(2)"

أح(م@
(427)ثيتحريحهتقدم

@يالحورياسحكاها
1/1)الأديهاء"" سددود(31

"،الحهالدة"أط(في
أح(،و@ي

الحيد""

ص@وقد

@ي
الحوييإسحاقألوالمحدتالعلامةشيحالقده

"

"،@الحط@صل

ص@ماأوائلمىوهو

وأخ،أر(،@ي
"

"حديث

حغرا
"

1/2)"لاشقامةاو"9(،4/33)المخاوى"محموع 96)



المقثو@والجشرورالتاليالتوع

و
قالتقل:فلاإشناد،بغيرعيفالق@روايةاردتدا

اوكدا،زويفل:بلالجزم،صيغمنأشبهةوماكدا،جم@اللهرسول

فيتسكماوكداألثتبهه،ومانقل،أوجاء،أوورد،أوكدا،بلغنا

الآسانيد،فيالتسافلوغيرهمالحديثأهلصكئدويجورصخته،

بيادصحيرمنبهوالعملالض@عيف،منالموضوعسوىماورواية

ومماوالحرام،كالحلالوالأخكام،تعالى،اللهصفاتغيرفيضعفه،

والأخكام.بالعقائدلهتعنقلا

أما

ص@اللهرشورقالتفل/ووإسناد،لعيرالصعيصروايةأردت)وادا

قلا)للقالهجم@سواللهرسولبأرالجرم(صيعمنأشبههوما
ا(

زوي(

شلىااوا"عهجاءا)آو"صسهورد(آوا)كدا"عهللعنا(آو/1)كدا

لعص@همروى"@التمريص،صبعصأسبهه()وما
"

كألخوا@)وكدا(

وصعمهصخته(فىتسك

@،التمريصصيعةديهويقححالحرم،@ميعهدادكرهالضحيحأما
كما

ي@تى

الحرمصيغةلصسي@

الضعينمةالأساليد(فيالتساهلوغيرهمالحديتأهلعند)ويجوز

صعمهليادعيرصلهوالعملالضعيص،منالموضوعسوىما)ورواية

@كا،وث@علحه،ويسخحجلبحوروماتعالى(اللهصماتغيرلمحي

لت@كاودلكأعيرهما،دمالحرامواكالحلالأوالأحكام،
ولصائلصصر،

وعيرها(والمواعظ،الأغماد،
(2)

والاحكام(لالعمائدلهلعلىلا)مفا

حلاسدلكعهلقلومقى
(3"

مفديواس
(@)

الماركواس
)دا

تانوا

@شدد،،والحرامالحلالروينا@يإدا"
تا@ثلا".ولحوماالمصائلرويتا@يدا

(1)
لي

"أ@(

قد"قل

2)272،"الكفاية"(3) 73)

(5)"

والتعديلالحرح
"(2/3،031)

أد،سسقط(2)

الط"(4)
مع

"1 2 6 71)



المواويتقريبشرحفياراوفىارلبل@

به(:والعملالضعيفالحديثروايةأشروطتنبية

ها،والمصنف-الصلاحابنيدكرلم
هذاسوىدكرلماكتبه-سائروثي

شيحودكرونحوها،الفضائل@يكولهوهوالثرط،
وطشرثلاثةلهلإسلاما

الصع@يكودأرأحدها.
(1)

الكذالينمنأنمردمن@يخرحشديد،غير
عليهالاتفاقالعلائيلقلغلطه.فحشوم@بالكد@،والمتهميى

له.مغمولأصلتحتيتدرحأنالثاني:

الاحتياط.يعتقدبلثوته،أ،أد/37/لهالعملعنديعتقدلاأنالثالث:

العيد"دقيقوالنالثلامعبداشذكرهماهدان"وقال.

العربيبنبكرأبوأ@/301/1،قالهمظلفا"سهالعمليحوزلا"وقيل.

"وقيل

وأحمد،داودأيإلىدلكعزووتقذممظلقا"بهيعمل

وأئهما
(4)

الزجالرأيم@أقوىدلكيريار

الزركثي.وعبارة
مامردود،والصعيف"

أوترهيبا،أوترعيايقتضلم
عهمححظاالمتابعيك@ولمطرقه،تتعدد

مطلقا".يقحللا"وقيل

"وقيل.

واندرحآصل،لهشهدإنيقمل
(6)

تحت
عموم

"

انتهى.

احتياط.فيهكافىإداالأحكامفيأيصابالضعيفوسمل

أخ(في
"الصسي@"

رح@دصلديوردلماالعح@
لأرهريةامحطوط(@أ/الححراسللحادط"

لالمابشتحلوابألال@لامدهوصيتهيحطر
يصح

سنده
ثيالأحاديثمن

أح@"
م

3/1)المراد" الصالكو"2(،3
3/4)الموطأ"شرح 87)

"أر(ي
لما"@

(258)تقدميمطر@ا

الدرحأو"أ@(@ي
"



لهيتعلورومايىوايتهتقبلىصصبمةوالجشزودالثالثالتوع

آلحشزونآالنوع

بهيتعلقوماروايتهتقبلمنصفة

مسائل:وفيه

يشترطأتهلفقه،واالحديتأئمةمنالجماهيرأجمعإخداها:

منيسيماعاقلا،بالغا(مشلما،يكونبانضابطا،عدلايكونأنفيه

لمروءة.اوخوارملفشق،اأشباب

)وصائردوصرؤايته(تقبلمنصمةلعشرون.واالتالت)النوع

والتعديل.الجزحمنبه(يتعنق

مسائل(:)وفيه

)أتهعلىوالمقه(الحديتأئمةمنالجماهيرأجمع)إحداها

يرويهلماصابطا(عدلايكون)أرلروايتهيحتحم@أيفيه(يشترط

ومححوركا@رئقبل@لاعاقلا(لالغامشدمايكون)بأنالعذلوفسر

أ(د/ح/7يؤثر@لمدوإقاقته،رم@وأسجولهتقطعوم@بالإجماع،مطبق

صبيولاال@معاليأبنقالهقبل،

(3)

الأصح.على

الكد@علجهيجر@لمإنالمميريقلوقيل:

ماعلىالمروءة(وخؤارمالمشق،أشبابمنأ(أر/95/)سليقا
حرر

منالشهاداتلابير
وتخالثثاالمقه،ف

(@)

الحريةاشتراطعدم@ي

شنوأ@ثاسنصآءكزإدآتدوءامواجمايهاتعالى@قالوالذكورة،

2،الطلاقضكز@1عذلدرئوأشهدرأ@وقال:(6الححرات1

(1)
لي

وأخ(وأر(،أد،،
"أحدها"

(2)"

2/3)السصعاليلاس"الأدلةقواطع 01)

(3)
"أر(@ي(4)صعير""أر،.لي

حالثهحا"و



@ت@
النواويتقريصشرحفىالراو@ص

رواه"شهادتهتقبلونممنالأالعلمتاخذوالا"الحديتولي

فياليهقي
"ال@دخل"

@أأط/97/وموقوفامرفوغاعاساسحديثم@

كار"قال.عمرع@عمر،اسصالشعحي،طريقأيصاصوروى

عنإلانأخذلاأنيأمرنا
تقة

سعيدسيحيىع@وغيره،الافعيوروى
(3)

ابماسألت"قال.

اللهلعحد
عمرصلن

يكونأنلنعظمإثاله:@قيلشيثا،@يهايقل@لممئألة،

إماميالنمثلك،
(3)

أعطم@قال.علم،@يهعدكلي@أمرعنتسألهدي،
عقلمنوعدالله،@،/103/@@عر@منوعدالله،عددلكمنوالله

عن
لماأقولأنالله،

(4)

"تقةيخرأخبرصأوعلم،@يهليليس

إبراهيم:سغدسوقالالثافعي:قال
إلاعشزالتيصيحدتلا"

"الثقات
(6)

ديمسلمأسنده
"مقدمة

الضحيح
"

(7)

سيري@:ابنعنوألسد
تأحذونعقنفالطروادير،العلمهداإد"

دينكم
"

عنه،ليأخذواالرحلأتؤاإذاكانوا"قالالثحعيصالميهقيوروى

سفتهإلىنطروا
"عنهيأخدونثتمحاله،لى@صلاته،لى@

(10)

@يعدياسأحرحه
ثيوالحطب1(،4/5)"الكامل"

"

10/4)لعداد"تار@ 1،)0

@يورواه
1/3)"الكثابة" مر@وغايصحولاعاس،اسعىوموفوفامرلوعا(04

سدها
وأح(أط(،لي

"
وعيره

"(3)
وأح(أ@(،ثي

"

إمام
"

ثي
الثا@عيمسد"(5)لما"""وأح"أط(

"@1813)

1الالعى"مسد" 8 1 21).

أمقد@مة
صلمصحيح

الدارميلسىو"2(،1/11-1)"
/1)"الكعايةو"@924(،"

مقدمة"
مسلمصجح

"(1/11)

"،تسجةأر(إلي
ولي

"أ@(
"،سيمته

و@ي
"

الدارميص
"سئته"."

4الدارميأحرحه 3 41)



النوع
لهيتعلقئوماروايتهئقبلصصسمهوالعشزو@التات

منه،حذتارلكتابهضابطاحفظه،منحذتإنحافطامتيقطا

به.روىإنالمغنىيحيلبماعالفا

بالاشتفاصة،آوعليها،عالمينبتنصيصالعذالةتتبتالتانية:

كمىبها،عليهالتناءوشاعالعغ،أهلبينعدالتهاشئتهرتفمن

ههم.لمتباوآحمد،وآفعي،لشاواعي،لآؤزاوانين،لشفياوالك،كمافيها،

م@حدتان)حاكض@اضعملعير)فتيخ@ا(يكورلأدالصحطولسر

معحيهويثترطمنة(حذت)ادوالتعييرالتديلمىلكتاله(ضابطاحمطإ،

له(روىإدالمغنىيحيللما)عالمايكونأفىدلك

وعارةعديها(غالمين)لتنصيصللراويالة(ل@-اتتبت)التانية:

القحلاح.اش
م@ئثحلإئماالعدلمحلأ@سيأتيلماعه،وعدل"معدلي@"

@،.أد/37/والشوةبالاستماضة()اوعالم،

عيرهمأوالحديثأهلصالعدم(اهلمنعدالتهاشئتهرت)فمن

ليأيكيها(كمىبها/عديهالتناء)وشاع
@عيحتاجولاعداله،

إلىدلك

ل@حمد(والمحعي.لشاواعي،لأوراوانين،لشعياوالث،)كماعلي@يمصمعدل

ههم(.شبا)وأحبل

الصلاح:النقال
يرالقححجحهوهذا"

وعليهالالعي،مد@

الاعتماد
"الفقهأصولدي

@وكا!دكر،لم@ومثلهالحطي@،الحديثأهلم@دكرهوممن

جرىومرلمديي،اواسمعش،برواووكيغا،المبارك،واسوشعحة،التبث

@يمخراهم
ع@ينألللاالأمر،واشتقامةالذكر،لاهه

@هؤلاء،عدالة
تما

صئ@أل
أمرهخفيمىعدالة

الصلاحاسمقدمة"(1)
"(288)

الصلاحاسمقدمة"(2)
"(289)

4 الاثعىص(05

1/2)"الكثاية"(3) 86)

يرالرامهرمريو@له
الماصلالمحدث"

لم،)،."



رل@
اتقري@شرحفيالراوفىص

لنواوي

به،العنايةمغروفعلمحاملكلفقال:البز،عبدابنوتوشع

جزحه.يتبينحتىالعدالةعلىأبدامحمول

3
@

يسألإسحاقمثل"@قال:راهويه،ب@إسحاقصحل،ال@شلوقد

"

ألوعيد،أبيع@يسألمثلى"لقال.عيد،أليعنمعيناشوسثل

"الاسعنيسألعيد
(2)

الباقلانيلكرألوالقاصيوقال
أ@/يحتاحانإنماوالمخحر،الثاهد"

1 أمرهماوكادوالزصا،سالعدالةمشهورسيكونالمإداالتزكيةإلىأ،/04

وعيرها.العدالةليهماومحوزافئت@امشكلا

واشتهارشرهمابطهورالعلمأندلك،علىوالدلملقال

الكذبعليهمايحورواثين،واحدتعديلمنالنموسأقوى@يعدالتهحا،

ةوالمحا،
(5)

"
(6)

علمحاملاكلفقال:البرعبد)ابنعمرألوالحا@ط)وتوشعأ

حتىالعدالةعلى)ألداأمرهفي)مخمول(عدلفهوله(العنايةمعروف

("جرحهيتبين

هذايحمل"ك@فه:لقولهالمتأخرينصالمواق-اشدلكعلىووافقه

الغالين،ب،أر/95/تحريفعنهينفونعدوله،خلفكلمنالعلمب،أح/75/

."الجاهلينوتأويلالمبطلين،وانتحال

(1)"

1/2)"لكمايةا"1(،2/02)"والخعديلالحرح 86)

1/2)"الكماية"(2) 23/3)"،الكمالاتطدب7(،8 58)

(3)
(4)"متظ"أر(ي

دي
أخ@(وأر(،أدأ،

(5)
1/2)"الكماية"(6)"والمحاماة"أ@(@ي 87)

(28/1)التمهيد""(7)

دىالعراقيعراه(8)
لإيصاحواالتقجد"

لحيإله(139)"
"كاله

المفاد"لعيه

سرهما""



صمفةوالبشزودالتاتالنوع
يتحل@ءومابىزايتهئقبلىص

مزضي.غيرهذاوقوله

صالتلامي،رداعةلرمعاديىوايةصالعقيلي،طريقصرواه

سإبراهيم
مر@وكاالعذريالرحم@عد

(1)

أوردةانديالطريقم@والحديثأ،/80أط/مرضي(غيرهدا)وقوله

معصلأومرسل،

"التةلعر@هلا"القظاناسديهقالأرسلهالذيلرأهيم@
(2)

واسحئادواسحاتموألومعشابرصغمهأيضاومعاد

عدي
(6)

وأحمدالمدييالنوثقهلعموالحؤرجاي،
(7)

"كتابودي

ع@سئلأحمدأن"للحلأل."العلل
@قيلالحديث،هدا

م@دقالسمعته؟مضله:دعيلصحيح.هولا،دقال.موصوع؟كأدهله

أله(قال.هم؟صقيلواحد.عير
(8)

ع@ياقولأنهإلامسكيى،

بنالقاسمصمعان،
بهلأسلاومعانالرحمن،عد

التهى"

"القطاداب@قال

أحمدعلىوضي
عرهعلمهماأمرهمر

"
(9)

العراقيقال
عمر،واسعلي،روايةمىمحصلأالحديتهداوردوقد"

صعيفةوكل@هرثرة،وأيأمامة،وأليسمرة،بنوحالرعمرو(أوابر

المرسليقؤيشيءديهاولي@شيء،م@هايثتلا
"

(11)

عدي:النقال
إسراهيمعرمسلم،برالوليدصالئقات،ورواه"

6الصحماء"" 0 6 1رقمعلىهاكعلقخهماواطرشحقيهقي،(91 1 4 1

والإيهامالوهملياد"
"(3/40)

ا

5رالدوريوايةسمعيى"استاريح 1 34)

لتعديلوالحرحا"
"(8/4 لمحروحي@ا"(5)(21

"(3/36)

ملالط"
"(328/6)(7)"

الدملحر
"1 5 21)

سقط
ويوأخ(،أ@(،مى

اس"أأط
"

"

هاملإواالو@
د@ط(10)(3/40)"

وأح(أط،،ملى
لإيصاحواالتقييد"

"(139)



لنواوياتقربشرحفيالرأو@برت@

ولاضحالبا،المتقنينالتقاتبموافقةضبطهيعرفالتالتة:

التادرة،مخالفتهتضر

الثقةئاالعذري،
م@

"وركرهجمت،اللهرسولأنأصحالنا:

يصحإئماثبوتهتمديرأ،/74أد/علىثم
لوبهالاستدلال@،أ@/401/

يصحولاخبرا،كار
تحفللوحودصالحبر،علىحمله

(3)

غيروهوالعلم،

للثقاتأمرأثهومعناهالأمر،علىإلامححللهيبقفلمثقة،وعيرعدل

عنهميقبلإتماالعلملأفىالعلم،لحمل
(4)

حاتمأبياب@عندطرقهلعضفيأدذلك.علىوالدليل
هذاليحمل"

."العلم...
الأمريلام

فيالصلاحابىودكر
"رحلتهلوأئد"

"

ألياء،بصمضبطهبعصفمأن"

وردعللممعول،مئنياالميم،وفتح
(7)

"

العلم
"

منواللام،العينو@ح
"عدولة"

"@عولة"فوقيةتاءوآحره
@يكاملأي:فاعل،بمصى

الخلفأدأي.عدالته؟

يحملالعلمهذاأنوالمعمى.العدولة،هو
"

عدل،خل@كليؤخذصأي

ضئطهفيوالمعروفالعدول،صالعلمسأخذأمرفهو
"ياء@ح

يحمل
ميا"

لعلما"ونص@عل،للفا
("عدوله"عللماواأمفعوله،"

جمع
"عدل

)بموافقةالراويأيضبطه(يعرف)التالتة.
(9)

التقات

روايتهمفيوافقهمفإفىلحديئهم،حديثهاعتبرإداالفمابطينالمتقنين(

)اشادرة،لهممخالفته(تضز)ولا@ضالطالمصى،حيثمنولو)ضحالبا(

(1)
لي

1/1)"الكامل" 53).(2)
@ي

نوتها""أظ(.

(3)
"أط،وأ@(،أر(،لي

بحمل
"أط(:@ي(4)"

ممهم
".

(5)"

لعدط(6)(17/2)"والتعديلالحرح
"أط(لي

ميم

عدولهممعول"أط(ثي(7)

(8)"
الصلاحاسرحلة@وائد

ع@لقلأ"
(139)لإيصاح،واالخقييد"

وأح(أط(،في(9)
"لمواثقة"



لهيتعلقئومايىوايتهتقبلمنصممةوالبشزورالتالتالتوع

-؟@ما-

به.يحتنيولمضبطه،اختلكترتفإن

الصحيحعلىسببهذكرصصيرمنالتعديليقبلالزابعة:

لمشئهور،ا

ميله(يحتجول@اضبطه)اختلالموا@قةولدرتلهم،محالثتهكترت(فإن

الكتابة(:وفيالقول،وفيالحفظ،فييكونالوهمأفائدة

@يالمريالححاجأبوالحا@ظذكر
يكودتارةالوهمأر""لأطرا@ا"

لي
الكتالةيكود@يوتارةالقول،@ييكونوتارةالحفط،

مسلمروىوقدقال.
(1)

أضحابي.تسئوالا"حديث
"

لريحىعر

عرالأغمن@،عرمعاولة،ألىعنثلاثتهمكرب،وأليلكر،وألييحمى،

ثيعليهمووهمهريخرةأليأصصالح،ألي
أليع@رووهإنمادلك،

ع@همرواهكدلكسعيد.أبيعنصالح(أبيعنالأعمش،عنمعاوية،

ماحهاسرواهكماالناس،
(3)

أحدكربأليص
لبه.ممملمشيوخ

ذلكأنعلىوالدللقال:
وقعوهم

مه

لاكاله،حالفي
د/أح/8كي

المت@ودكرحرير،لحديتثىنئممعاوية،أبيحديثأولادكرألهحمطه،أ،

ولمشعة،لحديترتعتموكيع،لحديتنلثثمالإشحاد،أ(أ@/501/وبقية

"قال:سلعنهما،الإشحادبقيةولاالمتنيذكر
وأليحريرلإلسادالأعمشص

أنفلولاحديثهما"لمحلمعاويئ
(4)

واحدعندةمعاويةوأبيحريرإشناد
()

لما

عليهما"الحوالةجمعهما@ي

سببه(@أض@/08/أ(أر/06/دكرضصيرمنالتعديليقبل)الزالعة

دكرهاويثقفيثقلكثيرة،أشباسهلأنالصتمهور(الضحيععلى
دلكلأد"

لي
"

(25401"صحيحه

لي
(1611"سسه"

سقط
رأر(أد(،مى

لسقط
أطوأأر،،مى

سقط
أدأمر

3/3)للمريلأشرا@،اتحثة" 44)



لنواوياتقري@شرحفيالواو؟رلبل@

الشبب.مبينإلآالجزحيقبلولا

"يقول.أنإلىالمعذليخوح

"كذا"،يمعل@

"كدا"،يرتكبلم
كذالعل

@يعددوكدا"،
(1)

حميع
جدا.شاقودلكل@ركهأوبفعله،يمسقما

فلاواحد،لأمريحصللائهالشبب(مبينإلأالحزحيقبل)ولا
(3)

يختلفونالاسولأرذكره،يشق
(4)

أحدهمديطلقالحرح،أشحابفي

بدص@لاالأمر،نفس@يجرحولي@جرحا،اعتقدهماعلىلناءالحرخ

لا؟أوقادحهوهلليحظرلسمه،ليان

الضلاح.اب@قال
ديمقررطاهروهدا"

"وأصولهالمقه

الآئمةمده@أثهالحطي@@،/74أد/ودكر
ص

الحديث،حقاط

وعيرهمالشيخي@كا
(6)

كعكرمة،لهم،الجرخغيرهصسبقلحصاعةالححارياحتخولدلك

لنلئويدمسلمواحتحمرروق،ب@وعمرو
فيهم،الطعنأشتهروحماعةسعحد

أئهمعلىداذودلكدأود،ألووهكدا@عل
(7)

يثبتلاالحرحأنإلىذهوا

مادذكرالحارح،استفسررلماألهأيضادلكعلىويدللسحه،فسرإداإلا

لي@

المدائنيحعمرمحمدسصروى@هبالا،لدلكالحطيبعقد
"قال؟

برذؤد،علىيركصرأيتهقال:@لار؟حديتتركتلملمتمعة؟قيل

"حديثه@تركت
(8)

لصادححديثصشثلأتهإلراهيمبرمسلمصوروى
(9)

الفرفي

(1)
"أر(@ي

ثيورد"

(3)
ولا""أ@(@ي

الصلاحال@مقدمة"(5)
"(290)

لعدها(7)
لي

@علوا""أد(.

(9)
ثي

"أ@(

."صالح

(10)
@ي

لرايلا"لمريا"وأر(وأ@(،أد(،

ير
"وأر(أد،،

"بتركه

محتلمود""أر،@ي
1/3)"الكماية" 11)

1/3)"الكماية" 44)



لهيتعله@و@اروايتهئقملم@صمةوالبشزود.التالتالتوع

الجرح،سب@فيهايدكرلاانتيوالتعديلالجرحكتبوأفا

لصالحيصنعوما"لقال.
3

حقاد"لامخحطشلمةحمادسعنديومادكروه
(1)

برالمخهالمرلأتيثشعه.قال"قال.بريرسوه@صوروى

عمرو،
مهمسمعت

(3)

فرحعتالطنبورصوت
"

@،ه/1/501@هلا"لهثقيل

أعسى(3عنهسألت
الح(

أن
()

هو"يعلملا

ع@ورويا
عتيةسللحكمقلت"قال.شعحة

(7)

تروصلنملم

راذان
الكلامكثيركانقال.3(8)

دلك.وأشاه"

لدلاكدا@رقالوا@ا،إداوكداالصير@يقال
ليالهمر

لأر"

محمد.ألوكد@كقولهالعلط،يحتملالكدب

الضلاحابرصخحولقا
ثقالشؤالاشمسهعلىأوردالقؤل،هدا

الكحصعلىحديحثم،وردالرواةحرح@يالثاسبعتمدإثحايقولأفىولقانل"

أئمةصتمهااثتي
(11)

لاديتعرصود@يهاوقتماوالمعديل،الحرح@يالحدي@

قولهم:ضحردعلىيقتصرودللالمئسب،
صعي@فلاد"

"
بسيء"لي@@لادو"

صعي@حديثهدا"أوذلك،ونحو
عرحديث"أو"

"تات
وحو

دلك،

@يالحرحبا@وسذدلك،تعطيهلإلىيفصيافبيانواشتراط
الأعد

الأكثر"

سم
صأحا@

الحصن@دكرهلماذلك
الحرحكم@)وافاقوله.@ي

إتات@تمدما@يلمفإتا@ادالجرح(سب@فيهايدكرلاالتيوالتعديل

1/3)"الكماية"(1) 50)

(3)
@ي

"أأط

بى"
(5)

إد""أر(@ي

1/3)"يةلكماا"(6) لتااو"6(،4
ريح

للمموي"

جيما""وأ@،وأهأ،أرأ،في(7)

"الكمايةو"أ@(،م@(8)

السحلقيةو@ي
راد"

1)ص"يةالكط"(9) 82)

"أهلأر(افي(11)

سقط
أ@(@

م@
الع@يول@ت"الكماية"

(2/7 79)

شىءولي@اد"

لي(10)
"كد@"أد(

الصلاحالرمقد@ة"(12)
"(292)



-5-
رل@

اتمري@شرح@ىالراو@ص
لنواوي

عنهواتزاحتحالهعنبحثنافإنجرحوه،فيمنالتوقفففائدتها

لاالضحيحين"فيكجماعةحديته،قبلنابه،التقةوحصلتالزيبة،

المتابة.بهده

يماحديتهقولع@تجرحوه(فيمنالتوقف)ففاتدتهابهوالحكمالحرح،

عدنادلكأوقع
عنهوائزاحتحاله،عنلحتنا)فإن@يهمالقويةالريةمن

فيكجماعةب،أح/585/حديتهقبلنابه،التقةوحصلتالريبة،

إليهالإشارةتقذمتكماالمتابة(بهدهاالضحيحين1/

أقوال.الصحيحومقابل

لأدسب@ه؟بدكرإلاالتعديليقحلولامث@ر،عيرالحرحقولأحدها:

لقلهالظاهر،علىالمعدلدينيفيها،التصمعيكثرأ(/81أ@/العدالهألسا@

زى@يلراواليلعراوالحرمي@اإمام
"لمحصولا"

(3)

ممسري@،إلايقبلادلاالثاني:
لأصولودواالخطي@حكاه

(4)
كمالأنه"

لاسماالحارحيخرحقد
لابماالمعذليوثقكدلكيقدح

يقتضي
العدالة،

فيالثسوييعقو@روىكما@،/6"أر/
سمعت"أ،أ@/601/قال."تاريحه"

يوسصلأحمدسيقولإنسائا
العمرياللهعد

(6)

يضعفهإنماقال:صعي@؟

وهيئتهلحيتهرأيتلولآبائه،مئغصأد/57/1(را@صي
(7)

"ئقةأتهلعرفت

العدلفيهيركالهيثةحسنلأنسحخة؟لي@سماثقتهعلى@استدل

وعيره

لا
والمعدلالجارحكانإدام@هما،واحدفيال@بدكريحب

1/4)الرهاد"" 00)(2)"

2/1)المشصمى" 51).

(1/11،3337)"الكثاية"(4)(2/181)"المحصول@"

"أأطلعدها@ي
يه

"

ريحوانالصرلةو"أط(م@
"الكمايةو""،

الغقيةو@ي
"

"المعمري

"الكمايةوا"،والنارلحالمعر@ةو"وأط(،@(،مى@

السح:لقبةوثي
"

وهية
"

لتاردحواالمعردة"
"(2/6 1/3)"لكثايةاو"5(،6 11)

1/3)"الكثاية" 11)



النوع
صمهوالبشزودالتالت

لمحهيتحلتئرماروايمهئقبلىم@

ليوالحلا@والتعديل،الحرحلأشا@عالما
ثيمرصيا@ميرادلك،

اعت@ماده

إمامواحارهطالحمهورلأ\(عرولقلهلكر،ألىالقاصياحتياروهداوأدعاله،

الحرمي@
(2)

أدطلحا@اوصخحهلح@والراريواليلعزاوا
و

العراقيالثضل
(6)

@يوالسنقيي@
لاصطلاحامحاسى"

"
)؟1(

حيرحمركاددإن"حسئاتمصيلأالإسلامشيخواختار
مخمأ،

(1)

ثقهقد@

أحد
مى

الحرحيقحللمالئاد،هداأئمة
ه@

م@
إلاكادكائاصأحد

@لاالثقة،رتةلهستتقدلأنهمفسرا؟
أئمةلإنخلي،لأمرإلاعنهايزحرح

حالهاعتروامىإلايوئقودلاالشادهذا
وتمقدوهحدي@ه،@ىتتمديه،@ي

كما
دوصريح،لأ@رإلاأحدهمحكمئئقصدلاالتاس،أيقطوهمينسعي،

لمإدالأسهعار@،م@صدرإدأمف@رعير@يهالجرخقلالتعديلخلاص

"إفضالهصأؤلىليهالمحرخقولغمالوالمجهول،حئرفي@هويعذل
(9)

@يالتامالاشتقراءأهلمنوهوالدهي،وقال
"الرحاللفد

يحسمع@
اثاد

مر
"لصعنمهعلىولاصعي@،تونقعلىالناد@طهداعلماء

(11

الغى

النسائي:مده@كادولهذا
ئحممواحىالرحلحديثئتركلاأن"

(111

"تركهعلى

.(337/1)"الكماية"

2/1)المستصمى"" وراحغ1(،5
واالتقييهد"

2/1)المحصولا" 81)

لإلصاحواالمممد"
"(141)

لي
أح(وثيرحلا"،"أط(

محلا""

اشرح
سصر@(155)المكر"دحه

(84)الموقطة،"

لي
وأح(أط(،

و@ييخمحوا""
امصادر"

الصلاحاسمقدمة"
لا"الكتو")281(،"

1/4)د"لرطا"(2 00)

لإيصاخ
(141)ا

(337/1)"الكماية"ه(

الاصطلاحمحاص"(7
"(291)

لتحريح
""

الحمغيخمع
"

1/8)ححرس لم(2



برت@
لنواوياتقري@شرح@ي)را،؟ا

وقيل:بواحد،يئبتانوالتعديلالجزحأنالضحيحلخامسة:ا

اثنين.منبدلا

و
مقذم.فالجزحوتعديل/جزحفيهاجتمعذا

العددلأدلواحد(يتبتانوالتعديلالجرحأنالضحيح)الخامسة:

التركيةولأنوتعديله،راوءجرحفييثترط@لمالخبر،قبول@ييشترطلم

العدديهيرطلاأيضاوهوالحكم،سمرلة

اتنين،ا(منبدلا")وكيل.
(2)

كما@،أ@/601/
تقدموقدالشهادة،لي

لمرقا

الإسلامشيئقال
"

لي@يمصلولو@ل.
مستدةالثزكيةكالتإداما

(3)

@جهالكانكيره،عىالثقلإلىأوأجتهاده،إلىالمركيص
كادإنلأله"

@يحريالتانيكانن@الحاكم@نرلةلأسه"أصلأالعدديشترطدلاالأول

ديه،يثرطلاالسقلأصللأدالعدد؟يشترطلاأ@هأيصاوستبيىالخلا@،@يه

لكدا@ا
تمرع

عه
()

"
(6)

انتهى

القسمفيالخلا@إلا@ي@فائدةدكرهاتذيالثفصيللهذاوليس
(7)

المصت@وسذكرهوالمزأة،لعدالواحداوشمللأول،ا
م@

(8)

روائده

ا)وادا
أي:فيه(جتمع

(9)

فالجزع)وتعديل،ممسر)جرخ(ويالرا

هدااليعذل،عددرادولوممدم(
ونقلهوالأصوليين،المقهاءعدالأصحهو

العلماءح@هورعرالحطي@
(10)

أ،أح/95/لأد"
لمعلمريادةالجارحمع

ا(
ي

@له(2

3)
ي

م@(4

ه(
ي

7)
ثي

9)
ي

عدد""أر(

@يالحطي@
"الكماية"

المقهاءدعصعن

"مسدة"وأط(أ@(،

"المحةواشرحأر(،

السحدقيهةوفي
"

الحكم
"

"(6)"مه"وأ@(وأر(،أد(،

.(154)"المحةشرخ

"أد،

الحكم
"أط(في(8)"

@ي
"

يأي"أر(
(1/333)"الكمابة"(10)"



سهيتعلة@ومابىوايتهئقبلمنصسمةوالعشزودالتالتالتوع

التعديل،قدملونالمعذزادإنوقيل:

طاهرصأحرء@يماللمعدلمصدق(@أ@/18/ولألمحهالمعذل،علهايطلع

أدهإلاحاله،
حميط@أمر،عنيحر

عه

"المعدل.يقللمإداسمادلكالفقهاءوقئد
هاتديالسصعرشت

"حالتهوحستتا@ولكئهالجارح،
(2)

المعذل،يقدمحي@د@إته(@/75أد/

الكد@إلايها،أيصادلكويأتيال@ئقيحيقاله
)ث(

سيهأتيكما

لطريقلابه،محروم(161أمرأعلىيىلأدالعيددقيقابنوقده

ديالحديثأهلعليهاضطلحكمااجتهادي،
الاغخاد

ا@سارعلىالخرخدي

لحديثالرأويحديث
(7)

والغحالضةالموا@ئةكرةأ،/61أر/إلىوالحطرعيره،

دلكيعتمدوالمالحديثأهلبأدورذ
للوالحرح،العدالةصر@ة@ي

عي@إداماأيصاواس@تحىوالتعملالصطمعردةلي
المعذلدمماةلستا،

ظلفاعلافاقتل"قاللأدمعتبر،لطريق
يوم

حيارأية"المعذل@قالكذا"

@يالقاتلكاد"أو"دلكبعد
عديالوقتدلك

وتمححديخمارصاد،@إتهما"

وعيره،المصئصأ(أ@/701/صححهماعلىحارمثسزادكودهالحرخ
كما

وعيرهالعيددقيقاشبهصرح

(9)

@يالمعذلون(زادإدوقيلأ
التعديل()فدمالمخرحيرعلىالعدد

تفع@المحرحيىوقلةبححرهم،العملوتو@حالهم،تقويكثرتهملأن

خرهم

ا(
@ي

(2)"عليه"أط،
@ي

"حاله"أط(

الاصطلاحمحالمس"(3
لعدها(4)(294)"

كي
بر"اللهرسولعلى"أط(

6)
ثي

يحرولهأد"أد،
"

"أر(ومي

المحروم،

7)
@ي

أح(أ@(،
"لحديث"

8)
أط(م@وسقط"،والقل"أر(@ي

راحع(9
3/3)"العحيطالحر" 5،43 55)



لنواوياتقربشرحكيالرا،3رلبت@

الضحيح.علىبهيكتفلمنحوهأولمالتقةحذثنيقال:واذا

الخطي@قال
"

وهدا"
(1)

توفمهمضوسعدحطأ
كئروان@المعدلينلأن"

عدمعنيخمروالم
شهادةلكانتبدلكأخبروأولوالحارحون،لهأحرما

نفيعلىلاطلة
"

وقيل
"

يرخح
(3)

@يال@نقييحكاه"،لأحمطدا
لاصطلاحامحاسى"

"

@لايتعارصانوقيل.
يرجح

()
بمرحح،إلاأحدهما

الحاج@أبنحكاه

المالكيةم@شبانابنصوعيره،
(6)

"العرأ@ى.قال

اتمق)اقال.@إثهالقول،هدالفييقتصيالحطي@وكلام

عددمثلوعدلهوألاثان،الواحدحرحهمنأنعلىالعلمأهل
جرحه،من

الجرح،تقديمعلىالإجماعحكايةالفورةهذهفميأولى"بهالحرح@إن
"الحاحباسحكاهما@رف

(7)

يكتفالميسم@هأنعيرمننحوه(أو"التقةحذتنيقال:)وادا

يسميهحتىالضحيح()عدىالتعديلفيله(
@رلماعنده،ثقةكانن@لأنه"

ممنلكادسغاه،لو

(8)

بةرق@ميتهعىإصرالهللقادح،لجرحعيرهحرحه

القل@فىتردداتوقع

لمعفنروىثمثقات،شيوحهكللأدصرخلوأله"الحطي@.زادبل
@يردكرهإدايعر@أدلجواربتريمته،يعمللميسمه،

"العدالة
(9)

(1)
"أط(لي

وهو"

(2)
لي

د(1/336)الكمايةا"

"وديهاحوه،

ماعلى@ي
يصح

"

وأح(أدأ،@ي(3)
ا

لرحح
"

"لم(ا
امحاسى

لاصطلاح
"(294)

"أ@(.@(5)
ححيئ

"
راجع(6)

3/3)"العح@طالبحر" 55)

(7)"

"وأر(.أد(،@ى(8)(152)"والنذكرةالنصرةشرح

نجمن
"

لىهدالىالمعلميللعلامةحسناكلاناوا@رتحصر@،(298/1)"الكعاية"(9)
"

1/3)"اتكيل 62)--



صحةوالعشزررالثالتالتوع
يتعل@-ر@اررايتهتتبلىص

فيموافقهفيكضعالماالقاتلكانفإنيكتض،وقيل:

المحققين.بغضعندالمذهب

لثآمود@يلأطعة؟لوكمامطلقا،لدلكئكتمى()ولمحيل
مااوفي.والنا@عي،كمالكضختهذا،أقيعالضا(المانلكار)فإدمغا

لعص)عندعيرهلاالفذه@(كيموافقهحقكي)كفىدلكيمعلاد

الصتاعاب@
لالأله"

(1)

للىعيره،علىلالحراخحاخادلكيورد

قياملأضحالهيدكر
عهفث"كموصعر@وقدالحكم،علىعدهالخخة

"ذلك
(2)

عيالرا@ورححهالحرمينإمامارهواح@
أ(/82ط/@(أه/1/701

لي
"

شرح
دلكصدور@يوفرصهالمسد"

الخعديل.أهلم@

عهلكموقيأ@صكليقولأيضا،لايكميوقيل

ث-ا

عدلأ،/76أد/دهوأسمه

"الحطب.قال
حاله،لحضاءالصع@ماءأسهموهسصرصيوحد@يولد

عىمالككرواية
"المحارقأليسالكريمعد

،(

فا

أ:بأح/95/أ"أتهملامناخبرني"الإمام.قولأحكمة

الثافعي.نحوقاللو
صأحبرلي"

أتهملا
(6)

"
أحرلي"كقوله@هو

."الئقة

(1)
ثي

"أ@(

لم
"

ثيالصساعاسلقلأص(35"/3)"المحيطالحر"(2)
"العدة"

1/4)د"لرهاا"(3) 02)

(4)
لي

"،ألجهولاأط(ا
أح(و@ي

"أسمهولا"

@يالعراقيللحطبعراه(5)
"

(153)"والدكرةالتصرةشرح

(6)
لي

"أط(
س

تحهم،لا



لنواوياتقري@شرحكيالراو@@لبل@

لألهبتوثيق!يى"الذهي.وقال
لإثقاله،تعرصفيهولي@للخهمة،ل@ي

"ححةلأسهولا
(1)

السمكي:اسقال
علىالشا@عيمنوقعإداهداأنغرصحيح،وهذا"

الححة،أضلسواء@يوالتوتيق@هيديية،مسألة
لاالففظمدلولكادرو

خالماةثئم@مىالذهي،ذكرهماعلىيريد
أفاالتا@عي،م@ل@ي

لي@من

"قالكمافالأمرمحله
(2)

الحهى

الزركتي:قال
معالذهبي،صعلى@لهاقتصارهمنوالعح@"

أن

منطواف
سه،صزحواأصحالاحول@

والماورديالضير@يممهم
(3)

الر@دوا
لي

"
(4)

@،/61أر/

التقةا،(:عن"والشافعى:مالكقولفىالتقةأتعيينالتانية:

"مالك:قالإدا"المر.عبدابرقال
عن

الثقة،
لنكيرعن

"الأشجاللهعد

دكيرد@محرمةفالتقة

"قالدا@
ع@

الحقة،
سعبعمروسع@

،"
اللهعد@هو

وهص،س

قيلو
0

"فريلزا

السائيئوقال
التقة،"كتالهلىمالكيقولاتدي"

أنيثبهممير"ص

"الحارتعمروسيكود

ماكلوه@اسقال":(7)غيرهوقال
دي

م@أخبردي"مالك:كتا@
لا

@له
@يالمكياسالدهيص

"

الحوا@عحمع
"

"

الجوامعحمع
"

مع
4/2)العطار"حانة" 61)

"

(93/16)الكير"الحاوي

3/3)"المحيطالحر" شديدلتصر@(51

(202/24)الخمهيد""

الحاكملمؤالات@
.(48/531)"دمققا@لحو")782(،"

هو
"

سجد"هارورس



لهيتصلتئرماررايتهئقبلىمنضمةواليشزردالتالتالتوع

العلمأهلمنأتهم
لنالتيثفهو"

سعد"
(1)

سمعت"الآئرقيالحسىألووقال
قالإدايقول.الحديتأ،@للعص

الثالعي
الثتة،ألا"

"دثأليالنعى
دديكألياسدثو

الثقة،أخرنا"قال:ذا@
برالليثعر

سيحمى@هوسعد"
خاد.

@
الحقة،أحبرلا"قال.دا

أسامة.ألودهوكير"ل@الوليدعى

الأوراعيصالتفة،أحر،"فال.وإدا
"@

ملمةآليغمروسدهو

و
يحاسع@التقة،اأخرد"أ،أ@/801/قال.ذا

"@
سمسلمهو

حالد.

@
"ال@وأمةمولىصالحع@الخقة،اأحبرد"قالدا

ساهمإصشخو

يحى"
(4)

اتحهى

الزاريحاتمأيعنعيرهولقله

ديححرال@الإسلامشيحوقال
عرمالكقالإدا""الأرلعةرحال"

شعبلنعمروعن
3أوالحارث،ب@عمروهوفقيل" لهيعة1

عنو"
الأشحبكيرسعنالثقة،

لكيرسهومحرمةقيل"

عنو"
دايع،هوعمر"اسعىالثقة

كما
دي

اسموط"
(6)

القا
3

"

و
الثافعيقالدا

"
ع@

سليثصالتقة
سيحىهوالرليعقالسعد"

حساد

"

نارلح
14/5)سداد" 2/2المالكمالا"نهدبو"9(،2 67)

ير
الحسيرصحمدسالحسأصوهوتصحج@،وهوكالتاء،"الآتري"أط(

3سحستادتقرىم@أصلر""إلى@الآئري، 6 (95لم/3)"الحعاطتدكرة"@3

سقط
وأح(وأط(،أ@أ،م@

الصلاحاسالنكت"
3/3)للرركثي" 6،53 شرحو"6(،6

والدكرهةال@
"

3/3)"المحيط 5/3)المحر"الحدرو"0(،5 04)

لي
ألي"أدأ.

"



رل@
المواوىتمرل@شرحفى@الرا،ص

الحتة،عرو"
ص

أسامة
يحى.أبيساهيمإسهوريد"س

صو"
التقة،

عليةاب@هوحميد"ص
(1)

الختة،عىو"
مازر.سمطر@هومغ@ر"عر

عنو"
الئقة،

أسامةأبوهوكتير"برالوليدع@

التقة،عنو"
اللهعدالهلعئهكر"أليسيحيىعى

يحى.لن

الثقة،صو"
عليةابرهوالحسى"ع@عبيد،سيون@عن

صو"
التقة،

"الزفريص
"عييةسميارسهو

(")

المهى.

ديورويا
التادعيمسد"

"
كانيقولالرلغس@عت"قالالأصمع@

التا@
"قالإذاعي

(@أد/67/يريد@@،/82أط/"أتهملامنأحرلي

@يحيى.أليسإبرا@
"دا

"الئقةأحري
لهيريد

حساد"سيحيى
()

الثا@عيروىوقد
التتمة،أحر@ا"

ص
اللهعسد

لمإدالحارت،س
سمعتهأك@

اللهعبدم@
مالكصالحارت،ب@

قسيط،يريدسعنأل@،س

ديةنحص@الملطاةقضيا@يوكمادع@رأر"ال@سيص.سعيدسص

"الموصحة
(6)

الملكي.المصلألوالحا@طقال
"

هوالشا@عييسملمالديالرجل

أحمد
حلل@

"

و@ي
"

اللهعدقالحساكر"استاريح
"أحمد.لن

كتابشيء@يكل

11)
وأح(أط(،@ي

(3)
وأخ(أط،،ي

"الممعةاتعجل(4)

مسد"(5)

الالعي
"

(6)""

أدالنحه
لوصح

ط،ل
خ(وص

"الئ@عد"
(2)

"مةألوظ"أط(@

(2/6،26 2،66 27)

1 8 1 8

نمحولحمهالرأسعطمبرالرقجفةالقشرةوالحلطاه
العطموصحتديالتيهيوالموصحة

"الهاية"سياصه.أى"

)م



لهيتعلقئرماروايتهتقبلىمنصمةرالعشزودالثاتالتوع

و
وهوالآكترين.عندتعديلديكنلمسفاة.عفنالعدذروىدا

الضحيح،

الئا@عى
أ@نو("المهأحردا"

(1)

ايعر
"

(2"

مالإسا،وقال
"

كا،يوحد@ي
التاحعي.م

1 1

ي
أ

عريأحدلموالئادعىكتير"أيسيحيىع@النقة،
مضأحد

@يحتملكير،أيسأ،/61أح/
(3)

يححىآرادأسه

اللهعدودكرقال.
س

"لإداظالاصعيأنأحمد
ط

أحذا
يعي@هوالعراقيين،مر

"أداه
(4)

:101/@)

يححىأذرك

صالآكترين(عندتعديلديكنل@اسقادعفنالعدزروى)وادا

دا-،ا@@@@العذثؤايةلجوار@الضحيح()وهووعر@الحديتأهل

لعديلهعهروايتهتتصصفلم

كادآللالالتهوأسهذالحارت،حدنا"قال.ألهالشعميروياصوقد

كدائا"

@يحيى-رأ@ألهحلأحمدسعروعيره،الحاكموروى
وكحو

اظلع@إداأص،أ(أر/26/صألان،صمغمر،صحيمةي@
(6)

إنادعليه

ع@معمر،صحبمةت@"أحمد.لهلقالكتمه،
آ@اوتعدمأص،عرد،أ،

لائل.لكقال@لو"موصوعة!
ثمألاد،تكلمأت"

لتالأ"حدلهت@

ظو"أط(،م@
السحلقية@يوليتدمر"@سح

"

5/3)"دمثقتاريح 14)(3)
أح(لي

ل@حمل"
"

"الويةالكت"

1/6)للقاعي 22)

4"الرحالومحر@ةالعلل" 8 2/2)الكير"ال@اردحو"111،1 للعقييالصعطء"و"3(،7

(1/5 والتعديلالحرحو"8(،3
الكاملو"8(،3/7)"

4(،لم2/9)عدبلالر"

1/2)"الكمايةو" 91)

لي
"أ@(

طلع
"



لنواوياتقربشرحلمحيلى4الرأربصت@

تعديل.هووقيل:

بصخته،حكماليسرواه،حديتوفقعلىوفتيا:العالموعمل

موضوعة،ألهاوأعلمكلها@دأحمظهاالصحيمههدهأكت@الله،عدأسايا"

لا
ئابت،عنمعمر،ويرويهاصثابتا"""ألان"لدلإلساد@يخعليحىء

ألب@،عن
لاأبان،عنمعصر،ع@هيإئماكدلت،له@أقول

عن

"

لكاليدكرهلمولولدكره،حزحافيهعلملوإدتعديل(هو)وقيل:

الدينغاشا@ي

الصيرفيقال
والعدالةله،تعريفالروايةلأنحطأ؟ومذا"

"لالخبرة

يعر@لاقدلأله"الحطي@.وأحا@

(3)
حرحهولاعدالته

"

لاعنه،روىالديالعدلكادإنوقيل.
كالتعدل،إلاصيروي

لامديكالأصوليود،اواختارهلا.لا@@تعديلأ،روايته
(5)

الحا@واس

وعيرهما.

مهحكما(ليسرواه،حديتوفقعلىوفتياهالعالم)وعمل

لدليلأواحتياطا،مهدلكيكونأدلإمكانرواته،لتعديلولا)بصخمه(

ال@خردلكوافقآخر

الآمديوصخح
(6)

@ذلكأ@/901/1،حكمأنهالأصوليينمنوعيره

يرالحاكمأحرحه
"

يرعاكرواس2(،3)ص"ال@دحل
"

دمثقتماريح
"،86(

1 ليوالحطب2(،6
"

الحامع
"(2/1 92)

الماحالدا"
"(1/2 لححو"5(،4

2/2)"المعحت 00)

أح(@ي
"

تعر@
1/2)"الكعاية"(4)" 91)@

لإحكاما"
2/1)مديللا" 0

،01 لإحكاما"(6)(01
"(2/1 00)

(347/3)"المحيطالحر"



لهيتعلئئرماروايتهئقبلمنصصةرالعنتزردالتالثالتوع

رواته.فىولاصخته،فيقدخمخالفتهولا

@ييك@لمإر"الحرمين.إماموقال
"الاخا@مالك

(1)

لهيعملأدلي@تيميةاسوقىق

ويخرهالترع@@ي

زواته(فيرلاصحته)فيمهقدح(لهأمخالمته()ولا
(2)

لإفكار

معارصمنلمالعذلكيكودأد
(3)

الحيارحديثمالكروىوقدغيره،أو

سا@عقذخا@يدلكيك@ولملحلا@ه،القديةأهللعملبه،يعملولم

أ،/77أد/ويه.را

"كثيرالنوقال

دييكنلمإذالطر،الأولالق@مفي
دلكعيرالا@

سهللاحتحاحوتعرضالحديث،

لهالسشهدأوحكمه،أوأ(أ@/38/@تياه،@ي

"لمقئصاهالعملعد
(@)

العراقي:قال
ل@يهالا@دلككوفىصيلرملاأنهوالحواب"

الم@تييلرمولاإخماع،أوقابرم@احردليلثثميكونلاأدالحديث،هذا

حميعيذكرأدالحاكمأو
آص@،دليلألهولعللعصها،ولاللأدلته،

فيالواردبالحديثواستأص
لالصي@،العمليرىكادورلماالا@،

تقدمكماالقياس،علىوتقديمه
()

"
(6)

الحديث(صحةعلىتدللاأمورأتنبيه

موا@تةالأضولأهلدكرهكماأيصا،الحديتصخةعلىيدللامما

يدلوقل.عيره،المئشديكودأدلحوارالأصح،علىلهالإخماع

بقاءوكدلك
(7)

إئطالهعلىالدواعيتتوفرخبر

1/4)"دهالرا" 02)

بي
أ

2ط((
عارص"

"

لإيصاحواالتقل!"
لطروا(144)"

@ي
إلفاء"."أ@(

راحع
3/5)"المحيطالحر" 0،4

@ي
ويهرا"أط(

"

(80)"الحديثعلوماخصار"



لنواوياتقري@شرحفيالراو@ب@ت@

عندتقبللاوباطتاظاهراالعدالةمخهولروايةالشادسة:

يختخلباصلن،اخفتيلظاهر!اعدلوهولمسئتور،ايةوروالجماهير،ا

الشافعيين.بعضقولوهوالأؤل،رذمنبعضبها

يدل.الزيديةوقال

العلماءوا@راق
ومحتحللحديتمأوللن

له.

وقومال@معالياسوقالا
"لالقئوللهتلقيهملتضمحهيدلما،"

ثوتهاعلىلا@رصا،صختهتقديرعلىتأؤلهأ@هساحتمالوأجب

معرو@كونهمعوباطتا(ظاهراالعدالةمجهولرواية)الشادسة.

الجماه@ر((@أح/06/عندلمبللا)2(أأعه(عدلي@لروايةالجر
(3

وقيل
"

تقل
(4)

مطلقا"

وقيل.
كه،روىكارصإد"

صديهم
لا

قحل،عذلعيرعنيروي

لافلا"@
(6)

مجهولأي.لباطن(اخمئيلفاهر،اعدلوهولمشتور،ا)ورواية

الشافعيين(بعضقولوهوالأول،رذمنلعضلها)يحتخلاطاالعدالة

1أ@/كسليم الزاري(@/09

"

(333/1)السمعايلاس"الأدلةقواطع

سفط
أ@(س

الصلاحاسمقدمه"
لإلهاحاو")592(،"

"(5/1 9 وأكشوأحمدالا@عىع@لملأ(15

الحلمأهل

وأخ(أ@(،لي
"

بفل
"

حماعةاسدلكلقل
لي

"

ثيوالملقيي)66(،"الرويالممهل
"

الاصطلاحامحاسى
حميثةأليص

المياحالثدا"
"(1/2 47)

"

(81)"الحديثعلوماحتصارو")66(،"الرويالمهل



النوع
يتعلتئءمادروايتهئقيلىم@صصةوالعشزردالثالت

كتبمنكتييرفيهدا.علىالعمليكونانيشبهالشيخ:قال

خبرتهموتعذرتبهم.لعقداتقادمةلزواامنعةجمافيالحديت،

الغذالة،مجهوليقبلمنلعضيقبلةلافقدالعينمخهولوافاباطتا،

ث@يئالإحارلأر"قال
)@ا

اهسال-الط@كأعلى
انيهوالآدثقي،

عدتكودالأحار
العدالةمعر@ةعليهيتدرمر

علىحيما@اتصالاطر،@ي

يحعدر@ا،الخكام.عدنكودلمابالشهادة،@سحا،الطاهر،فيدلكمغر@ة

"دلكعليهم

الضا@اسالشيح()قال
ح

على(@ار/26/العملىلكودآرألسبة"

صحماصحة)كيةالحديت(كت@منكتيريأ@الرأيهدا(

أأوتعدرتلهم،العهدتقادمالزواة
(@)

ا"لاطماحبرتفم
)د(

صخحهكداط

المصم@
@ي

"

"المهد@شرح
(6

لا)@دالمحنولأقساممرالثالتالقسموحموالعيى(مجفول)وأفا

عليهالدقيالضحححهوورذةالمداله(فخفوليقبلمنلعصيقبله

الغلماء
وعيرهمالحديتأهلم@

م@قولوهومظلقا،يقلوقيل:
لإللاماعلىمريذاالزاويدييتترطلا

عهلالروايةتثردإدوقيل.
م@

ميهدقيكا@عدا@-إلايرويلا

إلا@ا،قل،لواحدالتعديلواكتميا@يسعيد-سوبحمى

الاتل،النخدةأوسالر،@د،العلم-عيرديمشهورا-كادإروقيل

الرعدال@واحئارهللا،

الصلاخاسأي(1)
دي(2)

"أط(
تى"

الصلاحاسمقدمة"(3)
"(295)

ي(4)
"أ@(

"،وشعددت
ودي

"أدأ،
كخموتعدرت

"

الصلاحاسمقدمة"(5)
"(295)(6)"

المحموع
6/2)للووي" 77)

5)655،الصلاح،اسمقدمة"(7) الزعداسصوحادة(57



النواويتقربشرحفيفىالرأ،للا@لص

الخطيب:قالعينه،جهالةازتفعت5،عيتاعذلانعنهروىمنتغ

حديثهيعرفولاالعلماء،تعرفهلغمنالحديتأهلعندالقخهول

مشهورين.اثنينروايةالجهالةيرفعماوأقلواحد،جهةمنإلأ

تحوه،الحديتأهلعنالبرعبدابنونقل

عنهواحدروأيةمعوالتعديل،الجرحأئمةأحدصزكاهإنوقيل:

شيخوصححهالقطافىلنالحسنأبوواحتارهفلا@ألاقبل،
لإسلاما

(3)

@،/77أد/

قالعينه.جهالةارتفعتعيناه،لارغذعنهروىمن)تغ

@يالخطي@(
"الكماية"

وغيرها
(@)

"

لممنالحديتأهلعند)المخ@هول"

تغرفه
()

@يالعلمبطل@يشتهرولمالعلماء(
إلأحديتهيعرف)ولالعسه

عه(لجهالة(أايرفعما(@أض@/38/وآكلحد،واراوأجهة(من
(6)

)يىواية

عه،@أكثرم@تئهورين(اتنين
"العدالةحكمبذلكلهيثتلمد@

أبننقلهكماولفطهتحوه(يتالح@أهلعنالبرعبدابن)ونمل

1أ@/الوعفيالضلاح "والأردعش:السالعأ،/10

يرولمم@كل
رجلىإلاعنه

العلم،حفلعيرفيمشهورارحلأيكودأنإلامحهول،عدهمفهوواحد،

(5)

(7)

3/3)المحمط،الحر"الرركنى@ىلأ@والاهدهكللمل لىوالأسالمى1(،4
الدا"

لماحا
"(1/2 48)--

والإيهامالوهملياد"
"(4/20)

"
س

1/6)"الويةالكتو")201(،الطر"هة 26)

"قوله
قالهوعبرها"

ديإلهعراهقدالصلاخ@اسأدعلىلاءاليوطي
مسائلأجوسة"

@يالعرافينعفحهوفدعها"شل
والإيصاحالنمبهجد"

2دوالحطب"فانلأ.(147)"
لحملتهدلك

@ييهريادةمع
المحعةفألعدمه،القلكنروالمصح@"الكثاية"كتا@

عها"سحلمسائلإلىدلكعروهلي

ثي
"أأط

يرده
"

سقط(6)
أح(من

1/2)"يةلكماا" 8،92 دتصر@.(90



لهيتعلتئوماروايتهثقبلمنضعةواليشزودالثالتالتوع

"؟@أض

مزداسعنالبخاريزوىوقدالخطيب:علىرذاالشيخقال

ضحيرعنفمايروولمالأستلمي،كعببنربيعةعنومشلمالأشلمي،

والضوايواحد،بتعديلكالاكتفاءمتجه،ذلكفيفوالخل@واحد،

ضحابيانفانهماوربيعة،بمزداسعليهالزديصخولاالخطيب/نقل

عدوذ.كلهملضحابةوامشهوران،

مالككاشتهار
"لحدةطكر@معديوعمروسبالرهد،دياربى

(1)

@يالخطي@(على)رذاالضلاحاب@الشيح()قال
روى)وقد"دلك

فيلبخاري(ا
"

صحيحه
سمزداس(12()عن"

روىوألأسلمي.)امالك

في)مسلم(
"

صحيحه
كعبلنرليعة)عن"

(3"

عمهمايروولمالأشلمي،

سلمةوألوالأؤل،ع@حارمأيبرقي@وهوواحد(غير
س

عد

أمنهما(مصيرودلكالئالي،ص
(@)

قدالراويأنإلى
مخطحولاكو،صيحرح

كالاكتماءفتجه.دلكفيلخلد@)واقال.عه،واحدلروايةمردوذا

حإ"(واشديل

وقدأالخطي@نقل)والضوا@الضلاحابنعلىرداالمصئ@قال

لنإلراهيمم@عودأبوأيصانقله
عديهالرديصح)ولاوعرهالذمشقيمحضد

@لاغدول(كلهملضحالةوافشهورار،صحاليانفإتهماوربيعة(لمرداس

ع@همالحهالةرقعإلىيحناح
الزواةلتعذد

العراميقال
يحىولكىالضحمة،ثتإدامتحهالوويقالهالديهذا"

ليالكلام
تثبتهلأله

(6)

إلاتثتلاأوعه،واحدلروايةالضحمةأ،أح/16/

العلم.أهللي@واختلا@نطرمحلوهوعه،اثي@لرواية

معرو@كادإنأنهوالحق
دصو@صلىأوالعزوات،@يسدكرها

الصلاحاسمقدمة"(1)
"،655(5 وحادةالرعداسعر(57

لحدها(2)
مي

وأخ(أ؟أ@
"

مرداسااس

(3)
@ي

أ@(م@سقط(4)مالد،"أ@(

الصلاحاسمقدمه"(5)
"،692(2 أح،ا@ى(6)(97

تت،



المواويتمربشرحكيفىالرا،رلصث@

لحوأوالضحابة،
يرولمد@صخته،تثت@إئهذلك،

واحد،راوإلاعنه

راوأنفراديصرهمادلاالقممة،أهلصوربيعةالشحرة،أهلصومرداس

روىفقدرليعة،إلىبالئسة@موا@لي@ذلكأنعلىممهما،كلعنواحد

الجؤني.عفرادوألوعلي،سوحمطلةالمخمر،سعيمأيضاعنه

جملاقة،لنزيادأيضاعهروىمزداساأنوالذهبي.المريوذكرقال

1أ@/وهو 10/،@
كماآحر،ضحابيعروةبرأر/36/1(مرداسداكإثماوهم،

الر،عبدوابىمده،واسحتاد،واسحاتم،أليواسالبخاري،دكره

حلالا"@هأعلمولاويخرهم،قاح،واشوالطراني،

الشيخان(لهموخزجواحدإلاعنهميرولمالذينالرواةأتنبية

العراقي:قال
فييؤثرلاهذاأنالوويقالهماعلىمثياإدا"

صعليهوردالصحابة،

(2)

حرح
يروولمغيرهم،صمحلمأوالخاريله

م@هممفرد"حرءديحمعتهموقدةقالواحد،إلاعحهم
السحاري.عد

بنجويرية
حغرهأ@عمهتعردقدامة،

(3)

لصر

(@)

الفسعي.عفرارس
مالك.عهتمردالمدي،أ،أد/87/رساحوريدس

ابهعهتعردالجارودي،الرحمىعدوالوليدس
()

الممدر

مسلموعد

أدلهعدعهتمردالحضرمي،إسماعيلسحاس
وهصب@

التهى"سعد.عامرسعطتفردالمقصورة،صاح@وحما@

الخقيهيهدو"

@ي
أدأ،

أط(،لي

أد(،لي

أر،،لي

الخقييدو"

ايإيصاح
"،521(1 الط@احط(26

أحأور(،أو
"

لم@
"

وأخ(
حمرةألو"

"
تصحي@وهو

"وأ@(
تصحيهفوهولصير"

ا"أوأحوأط(،وأ@(،
ل@

"
علطوهو

الإيصاح
الطحاحط(126)"



صمةوالعشزودالثالتلنوع
لهيتعلنئوماايتهرثتتبلىص

م.الإسا،شيحوقال
كأيةأسةحويرية،أفا"

@يشيةألياسلدلكصزح
@7وحارلة"مصممه"

صطفدامة
لي

روى"أ،/84
الآح@عه

الصرقيوالحس@بر@ي@
"

(@)

رلاحرئدسوأقا
(3)

حاتمألو@يه@قال
سحديةأرف@ا"

وعيرهالدارفظ@يوقال
الر-عداسوقال"ثقة"

كمأمور"تئة"
(

حاداس
لي

ءكحؤأ،س@وثيقالحخالةعه@الت@ست"الثقات"

الدارقظيأيطالوليد@وثاقهوأقا
(8)

ح@ا@واس
(9)

ييعةلهوأصت)01(،111(حماداس@وثفهحاسأوأما

يحتحممرإله"وقال:
"له

الصحالةفيحماعة@دكرهخا@وأما
(13)

أط/

ئدتان.فا

عندمعروفونوهمالصحيحين،رواةمنالحفاظبعضجهلهمأمنالأولى:

الحفاظ(.منغيرهم

منحماعةحهل
وهمحمم،علمهملعدمالرواةمىقوفاالحماط

عندلالعدالةمرو@ود
ما@يأسردوأناعرهم،

م@الضحيحيى""
دلك

3"ثةأياسمصص"(1) 8 0 6 0،1

20/1)"التهدب@دب"(2) تحصرك@(25

(3)
@ي

"أأخوليألي!،"أ@،
اخر

"

(4)"

والخعديلالحرح
"(3/6 د(3

(15/6)التمهيهد""(6)

11/1)"الهدبالهدب(8) 22)

8/1)"@النط1(10) 63)

(12)"

1"حريمةاسصحيح 1 4 6 @عاه1

.(417/1)"الصحالةتميير@يالإصالة"(13)

(3د3/6)"الحعدبتهدب"

(318/6)"@الط"

(22د/9)"الثقات"

أأ@مىساقط



اتقريبشرحفيالرأو؟رلبت@
لنواوي

أخ(
(1)

ألن(أحمد
(2)

لملأله)4(؟حاتمألوجهلهاللحيعاصم

"وقالحتان،اب@ووئقهحالهيضر
للدهأهلعهروى

(6)
".

لنإلراهيمأخ،
وعرلهالقطانالنحهلهالمحزومي،الرحمنعد

1أ@/جماعةعهوروىحاداسدوثقهعيره، أ،/11

أسامةأخ(
اللالكائي،القاسموألوالساحي،حهلهالمدلى،حمصس

الدهي.قال
"أرلعةعهروىسمجهول،لي@"

السحاريوعرفهحاقمألوحهلهاليسع،ألوأشماطأخ(

واسالمديني،اسووثقهحاتمأبوحهلهعمرو،بيارسأخ،

اللهوعدرزعة،وألوالبحاري،عهوروىعدي،وأل@حئافى
لر

واصل

حاتمألوجهلهيسار،سالحس@شالحسينأق@،@
(16)

وعيره

أحمدووثفه،

صالحكمأق،
المضرقي،1اللهعد

(18)

وونمهحاتم،أبوحهله

الأسماء@وقالمعفومنبىفليىالدىالرمر
ثي

للحاري،رمروأح(أح(.لحة
و@سلمالحاريعل@هاتمقلم@رمروأقما،

السح@ي
"

لنصوا،اعلط،وهوعى"،
كما"

ثي
الرحالكت

@ي
"أد(

الحلي
"لم(ا"

(2/66)"والتعديلالحرح

(8/12)"لحفاتا"(6)"لط@"ر(يأ

"

لإبهامواالوهم
"(4/4 (4/01)"الثفات"(8)(98

"
1/1)"التهدبتهدب 21)

1/1)"الاعدالمبراد" 1/1)"التهدبنهدب"انطر@(74 81).

"

"(21)(2/333)"والتحديلالحرح

(2/53)الك@ر"التارلح

"

2/4)"والخعدبلالحرح 8/1)"النقات"(14)(25 55)

1/5)"ال@هدبتهدب" 07)(16)"

(3/49)"والتحديلالحرح

2/2)"القدبتهدب" 90)

كدا
"صوالهتصحي@،وهوالسح،ثي

"الصري



صعةوالبشرونالتالتلتوع
لهيتعلقئرماروايتهتقما-ص

العارفين،والمزأةالعبدتعديلئقبلفرغ:

سما؟@

ثقاتأربعةعهوروىالدفلي
(2)

واسه،أحمدووثتهحاتمألوحهلهالقحطري،الحسينب@عاسأخ،

أح/هارودلروموسىالمعمرىعليسوالحس@الخاري،عنهوروى

وعيرهملحمال،ا@،/61

محمدأخ(
اسورثقهحاتمألوحهلهالمرورى،الحكمبى

الححاريعمهوروىحان

فحسب(:للجهالةالنساءمنضعفمنأجميعالثانية.

@يالدهيقال
علم@ما"الميراد"الم

@ي
الاء

م@ولااتهمت،م@

م@وحميعتركوها"
للحهالة.هوإثماممه@ضع@

القلاحاشعلىالمصح@رادهامسائللي)فرع(

لكوتحرها،لقولالعارفين(والمرأةالعبدتعديل)ئقبل
حرم

@يالخ@
"الكفاسة"

(10)

والزازى
(11)

لكرأسصيوالط
(@\)

ع@حكىأدلعد

وغيرهمالمديةأهلمنالمقهاءأكثر
لاالساء،التعديل@ييقحللاأئه

دي

لريرلمجراليسسؤالالقحولعلىالحطي@واستدلالشهادة،فيولاالرواية،
ة

عن
الإفكقضةفيعاثثة

تعديلةئقملللا@،أد/87/المراهق،@،أر/36/الصحيبخلاف"قال:

لي
حي@وهو@لدهي(ا"أط(

"

والتعديلالحرح
"(6/2 15)

5/1)"التهدبتهدب" 02)

9/1)ال@قات!" 34)

6/2)لاعتدالااميراد" 78)

2/1)"لمحصولا" 81)

1/3)ية!لكماا1 لحر@يوا.(08
"

صجح

الحهدبتهدبراحعا(2)
"(2/3 69)

دي(4)
العمري"أط(

"
تصج@وهو

(6)"

والعديلالحرح
"(7/2 36)

(108/9)التهدب!تهدب)8(ا

(308/1)"الكماية"(10)

(308/1)"الكماية"(12)

الحاري
"2 6 وملم1،،37

1 7 1 61).



النواويتقري@شرحكيدالرا،رلصن@

به.احتجاسمهوجهلوعدالله،عينهعرفتومن

فإنبه،احتبئعذلان،وهمافلدن،اوفلاد،اخبرنيقال.واذا

به.يحتجلمغيره،أوفالدنقال:أوأحدهما،عدالةجهل

وليله()احتنيولسهاسمه(وجهلوعدالته،عينهعر@ت)ومن

"

"الضحيحش

ص
كقولهمكتير،دلك

"
حرموقدوالد@لاد""أو@لافى"،أس

@يالحطي@سدلك
لأنوعللهالاقلاي،لكرآيالقاصيع@ولقله"الكماية"

1أ@/لاسمه(@/84أط/الحهل لحديثومتلهلعدالتإ،لعلمطيحللا(@/11

تمامة
عاثتةألت@الثشيريحردس

ده"،@@قالت:التيد،ع@

حادم

الحديصحئية-لحارية-@اللهرسول
(2"

"
(3)

احتنيعذلان)وهقاالتكعلىفلدر(اوفلدرأخبرنىقال:)وادا

وكلاهماأحدهما،منالحديثلدلذسماعهوتحفقعمهما،فدلألهبه(

مقمول

شصة،لحديتومثلهالحطي@،قاله
سلمةص

الزغراء،أيعىكهيل،س

وه@ريخدسع@أو
يافقال.طالبأيسعليعلىدحلعملةسويدسأن"

ألايدكرودلقوبممررتإليالمؤمير،أمر
وعمر..

الحدي@"

يسمهولم("ضحيرهأوفلدن"قال:أوأحدهما،عدالةجهل)فإن

()

المحهولالمحربكودأرلاحخمالله(يختحدمأ
(6)

(5)

1/3)"الكثاية" 2لم@أحرحه(2)سمعاه(09 0 0 51)

2/4)"الكماية" 11)

2/4)"الكماسة" @يأحرحهوالحدلث(12
"

التارلع
"(10/1 فىعساكرواس1(،8

"

دمقتارتم
"(03/3 84-3 8،)5

عووسالمهالصعمارةسالحسىطريق@

عمارةسالحسىواقهلهسويدص

"أر(ي
ش3و

2/4)"الكماية"الطر(6)" 1،44 15)



@والعشزثالتاتلموع
هص@

لهيتحلقىرماررايتهتقبلىص

جاش-

رجالها(.بعفرأبهمأحاديثمنمسلمصحيحفيوقعأمافائدة

ديوقع
"

صحيح
ديكتوأ،رحالنا،ألهما@صأحاديت،"

كا؟-

لاصاحصحدثا"الضلاة!
511)الأعم@ر"ياص@ز@@دإسماعماعر

محدا@

محمد-حذثما"@مي@ثاالحئودبيىوايةأماقاقان،اسرواية
@

تاتكار

."إسماعيل

ل@يحيى@صوحدث"أيضاوفيه
حدت@دكرالمؤد@،ويو@حساد

اشخعتحالثاليةالزكعةصلهصإداكلالمجهاللهرسولكادهرئرةألي
اءة

"@@آلفلعبر@ينه)انحضدب
(2)

@يئعيمألورواهوقد
"

المسخحرح
"

(3)

محمدطريقم@
لر

سيح@ع@عسكر
ليمسلملئ@وحمرسهلومحمدسحاد،

"
صحيحه

"

سرسحيىعرثعة-وهومسكيى-لنالحسىأبيالزارصورواه

حتاد

"الحائرو@ى
سمعم@

إلى@حمخروحهلحدلصالأعورحخاخا

البقيع
"

أحمدأ(أ@/211/الإمامممهمواحد،عيرحخاحصرواه

ووئقهال@ائي،أحرحهوعهالمضيصي،سجدب@ويوس@
(6)

الحوائح.و@ي
حدسطقالواأضحالا،واحدصعيرحذثي"

بحديتأوي@أبيسإسماعبل
عانه

الخصوم@ي

@هوإسماعيل،ع@النحاريرواهوقد
أحد

ليهمسلمسجوح

(8)

1رمسلم(1) 3 8 9

(3)"

(13301"ألي-مشحرت

2أحمد"الإمام@سد!(5) 5 8 5 5،1

"أر(كأ(7)

ا@رالصوم،
"

ملم
"7 1فى1 1 3

2الحاري(8) 5 5 81)

صلم(2)
5 9 9،1

مسلم(4)
9 7 41)

لكرفالس@ا"(6)
"8 8 6 2،1



النواويتقريصشرحلمحيفىالرا،رلصل@

"الاحتكار:وفي
ألاعون،ب@عمروعرأضحابا،لعص

"اللهعبدحالدس

خالد،صبقية،بنوهبصداودأبوأحرجهوقد
منووهب

@يمسلمشيوح
"

صحيحه

"أسامةأليصحدتت"المخاف.وفي
(3)

عهذلكروىومص

آسامةألوحدثاالحوهري،سعيدسإبراهيم

موسى:أليلحديث
اقةرحمةأرادإذااللهإن"

"نبيها..قبضعبادهمن

أح/
الحديثأ(/62

حماعة،أسامةأيصالحؤهريإبراهيمصروأهوقد
لكرأبومنهم:

الرار
(4)

لأزعيالياالمسي@ومحضدس
()

البالسيفيلوأحمدسأ،/79أد/
(6)

عنورواه
ني.لأرغياا

ا
أحمدوأبوالمركى،براهيم@خريمة،ب@

وعيرهم.لحلوديا

عدةالقدر(1و@ي
أصحاشا،ص

مريم،أبيلنسعيدص

سعيدأيلحديث
"

لتركبن
(8)

منسنن
"

محمدع@سميان،ل@إبراهيموصلهوقد
اب@عنيحيى،ل@

مريمأبي

أبيعنأ،/85أط/رحاذ،الرفرى،حديثالجحائر.ليوأحرح

مسلم(1)
5 3داودألو(2)(16"1 4 4 71).

2@سلم(3) 2 8 3الرار"مسد"(4)(81 1 771)
(5)

أحألي
"

"الأرعاي
"الطرلصج@وهو

6حاد"اب@صحبهح 6 4 71)

(6)
"أط(لي

الالمي
"

تصحيصوهو

كدا(7)
وثيالأصولطلي

مسلمصحيحصيان"
"

"مطوعةوهو@ي

ليمملم!صحبح
ىوالصاراليهو@لسىاتاعلا@العلم،كا@

(8)
دي

"

مسلمصحيح
2@سلم(9)"لتش"" 6 6 91)

(10)
وأخ@(أط،،ير

"
إلرا@اسعلى

"



لهيتعلةثومارؤايتهئقبلمنصمةواليشرو@الثالثالنوع

حديث:سم@لفرنرة
"

الجنازةشهدمن

دلكقبلوصلهوقد
ألي،يرنرة،عرالأعرح،ع@الرفري،حديثمر

عهالمسي@سعيدسع@أ،أر/،6/حدي@هوم@

(3)

الحهاد@يوأخرح
(4)

"قال.الرفريحديث

لنلعمراسعرللعي

سرية...كتاللهرسول
"

()

طريقوصأليه،عرسالم،عرالرفري،صذلكقبلوصلهوقد

عمرابرصلا@ع،

@وأخرح
أنأحرت@،أ@/211/قالأليهع@هثامحديثيه

"اللهبحكمفيهمحكمتلقذ"قال:لمجدهاللهرسول
(7)

سعيدأبيروايةمنوصلةوقد

@يوأخرج
لمحيفريرهأليع@سيري@،ال@صأيوب،حديثالقحلاة.

"وسقم"فالأدهخصسعفرارسعىوأجرتقال:آحرهو@يالسهو،
(9)

سيريناب@دلكوالقائل

(10)
الذارقظي.رخحهكما

عمراد@يع@المهذأليطريقصالتلاملمطوصلوقد
حدث

آخر

@ي
ئحذثكادهريرةألاأنللعحاشها@،اسحدباللعان:

"أشود..كلاماولدتافرأتيإنالحديث:
(12)

أليعرسلمة،أليصالرفري،حديثصعئدهمتصلوهو

ثي(1)
الحاثر""أط(

@سلم(3)
6 5 2،19 4،5

1ملم(5) 1 7 5 0 1

مسلم(7)
1 7 6 91).

@سلم(9)
5 731)

سلم(11)
5 7 41)

@سلم(2)
9 4 51)

@ي(4)
وأح(وأ@،،أدأ،

"عه"

9@سلم(6) (17لم1

@سلم(8)
1 7 6 81)

لعدها(10)
لي

51)"
هريرةأليع@

@

(1500@مسلم(12)



اتقري@شرحفيالرا،؟@@ت@
لمواوي

بالاتفاق،بهيحتبئلغببذعتهكقرمنالشابعة:

هرثرة

م@الححاريوعدوعده
حسهالمس@اسحدث

ما@هذا
م@@يهو@ع

ائصالهتي@وقدالتوع،هدا
(3)

كماوهوببدصحته(كفرمن)السنابعة
لي

"

للمصئص."المهذ@شرح

"

"الحرئياتعلموممكرالمح@م
(4)

قيل
"

"

فقدالمرآد"،حلقوقائل
الثالعيعلمهلص

()
النقيني،واحتاره@

ذلكقالالتا@عيبأنالئعمة،بكفرادلهاليههقيتأويلومحع
حفصحق@ي

للتأويلى.راذوهذاعنقه،أدى@حربلفاالفرد،

إنه@قد@يل:ممموعة،الاتثاقدعوىقيل.بالاتماق(بهيحتج)لم

مظلقايقحل

"وقيل.

"المحصول"صا@وصخحه"الكذ@حرمةاععدإديقل

الإشلامشيحوقال
كللأد)8(؟لدعةمكقركليردلاأئهالئحقيق"

محالهتهاأدتذعيطائمة
(9)

وقدمئدعة،
ير

أحد@لوأمخالمها(فتكمرالع

ذترالذيأنوالمعتمد.الظوائف،حميعتكميرلاشتلرمالإظلاقعلىدلك

اعتقدأوبالصرورة،الديرمنمعلوماالثرع،منمواتراأمراألكرم@روايته

ر.051(@سلم

"

5"المحاريصحيح 1أ"وصلم4(،6د1 50)

@يالخعصجلهداالصلاحاممىأورد
رو@يه(81-77)مسلم!صجحصان"

ادات

هدهعلى

المواصع
"

المحموع
"

د(15"/4)للووي

4/5)"المحيطالحر"(5)حوه 26)

3/3)"المحيطالحر" 2/1)"المحصول"(7)(29 76)

"لدعته""الحةشرحو"أط(،@ي

"محالمي@""الحةواشرحأط،،@ي

سقط
ورخ(ط،،و@أ@(،@ى



لهيتعلقئرماررايتهتشا@م@صن@ةوالسنتزودالنالتالتوع

يكنلغانبهيحتنيوقيل:فصئلقا،بهئحتتيلاقيل:يكفرلغومن

مدهبه.لأقلآومدهبه،ئضرةفيالكذبيشتحلممن

الشافعى،عنوحكي

ورعة@عيرويهلماصمطهدلكإلىوالصتمكدلك،يك@لمم@وأقاعكسه،

"قولهم@أ(أ@/311/مايعدلاوتقواه،
(1)

تحا@نيهيكفر(لم)ومن

اللأدي!(2)لمالكالحطي@ولسهفقدقا(لهثحتعلا)قيل
ص

واية

كاررو-(@أد/97/لدعته@اسقولأنهبدكرهوتويفالأمرهترويخاعة

فيردمتأولا-
(4)

وعيره.الفتأؤلالكا@راسخوىكماتأويل،للاكالماسق

الكد@يستحلممنيك@لمإردهيحتخ)وقيل
مدهبه.ئضرةكي

كادسواءمذهبه(لأهلأو
()

دلكاسمحلإيىئقلولالا،أمداعية

ليالحطيصعةحكاهال@اكعي()عنالقولهدا)وخكي(
"الكماية"

(6"

دويرلأتهمالخظالهإلالأهواء،اأهلشهادةأقل"@،/62أح/قال:لأته

لموافقيهمبالزورالشهادة
(8)

"
(9)

"قال

والقاعي(@أط/58/والنورقيليلىألياسع@أيصاهداوحكي

يوس@أبي
"

"

شرخ
(101)"الححة

1/3)"الكماية1 6،)7"

شرح
(102)"الحة

@ي
لم(ا"لدكره"وار،وأ@(،أد(،

@ي
"أوأطوأ@(،أد،،

يردا

@ي
1/3)للحط@"الكماية"(6)دلكاكاد"أأط @حوه(67

الهمى.عد
الرا@صهإلا"

"أوأحأ@(،لى(8)"

لموا@ع@ثم
"

6/2)@عىللت"الأم" هالحهقى@عطوأحرحهالحطاسةسمحةدودمطولاسمعاه(22

@ي
ىلكبرالس@ا"

"(10/2 0،82 09)

1/3)للحطب@"الكفابة" 1/3)أبضاوحكاهلحوه،(67 ححهأليع@(81



اتقري@شرحكيالراو؟رلبت@
لنواوي

كانإنبهيحتتيولابذعته،إلىداعيةيكنلغإنبهيحتجوقيل:

هووهذاعية،دا
ضقفولأكثر،اأولكتيراوقوللأغدل،الأضئهرا

المتتدعةمنبكثيروغيرهماالضحيحينا"صاحبيباحتجاجالأؤل

لدعاة.اضحير

أ

داعية(

على

العلصاء
(

كانانبهيحتبئولابدعته،الىداعيةيكنلمإنبهيحتنيوقيل

يخملهقدعتهطتريي@دإلحها،
(1)

وتويهاالرواياتتحري@على

مرلأكتر(اأولكتير،اوقوللأغدل،الأطهرا)هوالقولوهذا(

صاحتجاحلالأؤل)القولاوضغف(أ
حبي

(3"
وغيرهما"لضحيحينلأا

الذصحاة(صحيرالفتتدعةمنبكتير
(4)

الحصين.لنوداودحظاد،كعفرادس

الحاكمقال
"

"الشعةمنملآفىمسلموكتا@"

للاغيرهوقولالذاعيةردعلىالاتما@(@/64أر/حانابرادعىوقد

تمصيل

@ي
"تحمله"وأر(ور@،،أد(،

@يالحطبحكاه
م@كشبرعى(367/1)"الكماية"

1/3)أحرحهنمالعلماء، 82-

عر(386
وأحمدس@عي@،سويحيىالمارك،واسمهدي،سالرحمىعد

حل

ي
لا"،أصط"أر،

"أوأخأ@(،ومي

صحاي
"

3)992،الصلاحلاص"المفدمة" 0

"

للحالبسالور"ناربح
كما@ي3

المباحلداا"
"

1/2)للألاسي المفنعو"3(،5
لاس"

"والتدكرةالتمصرةشرحوا)072(،الملض

فيدلكأدالأحيرادوأداد(163)للرا@ي
شرحمة

"

يعقو@محمدسالأحرماس
"

دلكالمصبأدوخزم
الحاكمكلامم@

لحس،ل@
@يالحطبدلكأحرح@قد

1/3)"الكثاية" 92)
الأحرم،اسقولام@

ثيالدهيو@له
"

الإسلامتاريح
"(21/2 ص(40

اللهعدألاسمعتقالماكمالط
س

لمحوهثدكرهالأحرم

6/1)حادلاس"تافط" 41 2/4)لهالمحروحيى"و"1(،4 الصممعىط.(06



سهيتحل@@ومابىؤايتهئقملصضمةوالبشزونالثالتالتوع

يرولمإذاالمبتدعروايةأقبول
بدعته(.يقؤيما

يرولمإدالماالذاعيةعيرقبولحماعةقثد
لدلكصرخسذعة،يقؤيما

@قالوالتسائي،داودأبيشيحالحؤرجاي،إسحاقأبوالحادظ
ير

كا@

"."الرحالمعرفة"

اللة،ع@أي.أالحقعنرائعومحهم
(11

التهحة،صادق

سهئقؤلمإدامنكرا،يكودلاماحديثهيؤخدصأدإلاحيلة،ديهلليس

بذعته
2

"
فيالإشلامشيححزموله

"المح@ة"
(4)

الجتةلأن"ضتجهالخؤرتجالي@،ه/1/311قالهما"شرحها:ديوقال

مذهصيوا@قالمرويطاهركانإدافيماواردةالدأعيةحدي@ردلهاالتي

"عيةدايك@ولو@لمخدع،ا
()

الذعاة(:بالمبندعةالشيخيناحنجاجأالتاني:

العراقي:قال
@احتخلالدعاة،احتخاأيضاالشيحينلأدعليهاغترص"

منوهوحطاد،لنلعمرانالحخاري
الحميدسسعدواحخحاالدعاة

الإرحاء"إلىداعيةوكادالحماني،الرحم@عد
(7)

م@حديئاأعحالأهواءأهلفيلجس"قال:داودأبالأن"وأحاب

الأعرححسانوأباحطان،لنعمرانذكر3الخوأرج،
بحخحولمقال"

@يالحورحالييدكرهلم(1)
ليوهوالرحاد"،أحوال"

"

نرح
ححرلالى"الحة

(2)@
""الرحالأحوال"

ثسهم
"دلكعد

المصم@وعارةشصر@،(32)للحورحالي"لالرطأحوال"(3)
كأححراسعارةهي

"

نرح
1)301،"المحة الحورحاىكلامحكايهلى(04

"الحة"(4)

"(5)(1)3،شرحهامع

شرح
(104)"الحة

لإلصاحواالتقبجد@ي،(6)
""

مى
الحوارحم@ثرفةوالنراه"الراةدعاه

لإيصاحواالنقد"(7)
الرركى@يإبىسىالاعراصوهداسصر@،(150)"

الك@!"

لم()3/004،1.

يلآصالاتسؤا"(8)
"1 2 9 6 1"



اتقري@شرعكيفي4الرارببت@
لمواوي

لهأحرحللالحميد،لصدمسلم
لي

معيناب@وثقهوقدالمقدمة،
"

(1)

الرافضة(.روايةتقبلألاالنالث:

المصئ@ذكرهكماالسلف،وساثالرا@صةروايةيقمللاأئهالصواب

@ي
"الزوضة"

القصاءسابفي
@اءال!مسائلير

سكتد@
با@@ي

المئملميسا@لأنتقذم؟ماعلىإحالهلاستثحائهم،التصريحعنالشمهادات
منوالسل@دالصحالة@سوق،

أولىدا@

فيالذهيبدلكصزحوقد
صربي@.علىالبدعة"فقال:الميزاد""

عليا،حار@م@حق@يتكغكمرلعلوأوغلو،@لاكالتثغصغرى،

رذ@لوأ،/80أد/والصدق،والورعالذيرمعوفالعيهمالنالعشكضر@ي@هدا

الآثارمنجملةلد@هؤلاء

بكرأبيعلىوالحطوالعلو@يه،الكامل،كالردص@رى،بذعةثم

لاالتوعفهدادلك،إلىوالذعاءوعمر،
لماوأيضاكرامة.ولالهميحتح

الكذبللمأمولا،ولاصادقا،رحلاالضر@هذافيالادأستحصر

دتارهموالنثاقوالتقيةشعارهم،
"

(4)

أنتهى

قالهالديوهدا
خلافه.يعتقدأدلمسلميحللااتذيالصوا@هو

علىالرا@صةدروأيةالاحتجاجفيالاساحتل@"آحرموصعفيوقال

أ(أط/68/و@يع،يكذ@إلاصمطلقا،والترحصمطلقا،المحأقوالثلاثة

1أ@/والالث / 1 ويخره.يحدثبماالعارفلي@التمصيل1،4

"أسهصوقال

مالكسئل
تروولاتكلفهملافقال؟الرا@صة،عن

لإيصاحواالتقل!"
"(150)

11/1)"لي@الطروصة" @يبحوهالح@كلاماطر@(09
333)

لي
"تحر@ولاعلوبلاكالتنغالئأوكعلو"المراد""

"

(56،/1)"لاع@دالامراد

/2)والمتمفه،المفيه"



صمةوالعشزردالثالتالنوع
لهيتصلدرماروايتهتتطص

عحهم

(1)
"

الثا@عي.وقال
"

"الرا@صةم@لالرورأشمهدأرلم
(3)

لمإدالذعةصا@أ(أ@/36/كلصيكح@"هاروفى.ب@يريدوقال

يك@
الم(

الرا@صةإلاداعة،
()

"
(6)

"شريك.وقال

ا@صهإلال@يتمركلعرالعلماحمل
"ا11"1)

أعمرو،عنتحذنوالا"المسارك.اسوقال
(9)

س
يس@كاد@إته"نات

"ال@ل@

بالمبتدعة(ملحقونوالمنطقبالفلسفةالمشتغلونأالزابع؟

صلالمئ@دعالمئحقص
كالمئ@سةالأوائل،@لومالاشتغالدأله

ديالئسلميلدلكصزحوالمتطق،
"

اللهعدألووالحالطالسمر"معحم

ديرسيد
"رحلته"

لعده
لي

يكدلود"@ل!"د"الميرا"

@ىلامالإدشمحعراه
"

مهاح
دطهاسإلى(1/6،061)السها

دىحالمألىاسأحرحه
1)781،الادعى"ادا@" @الحطصطرلمهوص9(،8

1/3)"الكماية" دىواللالكائي1(،8
102ع@قاد"لااأصول" 8،112 لج@وألر.(81

ا/بى

(9/1 ثىوالحهمى1(،4
ى"وإ)1/864(،الا@حى"ماه"

مي
تكى""وأ@(أ@(،

سده
لي

"

والعديلالحرح
"د"المحراو""

د"يكدسلإلهم

ثيحاتمألياسأحرحه
"

والتعديلالحرح
محتصرا(28/2)"

@ي
"

مهاح
عراهوقدديئا"وشحدوسهالحديثيصعودلهم"،الميراد"و""السة

@يالإسلام
"

سهاح
دطةاسإلى(1/60)"السة

ليلطولهالدهيكلام
(28)1/72،الميراد""

ثي
وأخ(أط(،

"
عص،

ديمسلماحرحه
(16/1)"صحبحةمفدمة"

لي
"

سحوه(362)السمر"مححم

@
وطيةمكةإلىالرحلة@يالعيةلطولحمعثيماالعيةملء

"



لنواوياتقري@شرحفيالراوفىريصل@

المنسمة،جلمليبمااعتقاده،دلكإلىألصمفإد
ولحوهالعالمقدممن

علىالعاسدالذليلوأقاملحلاده،الثرعوردمفافيهالحاأو@كالر،

يأ@دلاطريقتهم،
(1)

إليهم.ميله

صرحوقد
اسوأقوالهم،روايتهمقولوعدمدكر،صعلىلالحط

يروالمصم@"تاويه@"أ،/65أر/ديالصلاح
صوحلائق"طسقاته"

المعر@،أهلحصوضاالمالكية،صوغيرهالبرعبدواسالتادعية،

وعيرهتيميةواسالحمثية،صوعيرهلقروسياالدي@سراجوالحا@ط

م@
تصاليمهحصعفيلدلكلهحىوالدهيالحماللة،

(6)

وخزجببدعة،رميأمنفائدة
الصحيحين(.صاحباله

هناأشردأدأردت
رميم@

أوومسلمالخاريلهمأحرحمفنلدعة،
هما،حدأ

وهم

لنأيو@طفماد،سإبراهيم
المرهي،أدتهعددرسالطائي،عاثد

شحالة
(7)

لنالحميدعدسواربن
الحماني،يحيىألوالرحصعد

(7)

(8)

(72-70)الصلاخ،اسقاوى"(2)لأمى""أر،@ي

"

العلمليادحاح
"(2/81)

"كتا@وله
كما"المطقلحتالتليلم@المخثقالمسلملصيحة

ثي
"العار@ي@هدابة"

(5/7 89)

فيكطودكر"والقلالعقلتعارصدرءو""،المطقيشعلىالرد"ص@وقد
"

العقلصالاسألعدعلىراحوإلماالقملسثةأد"(176/9)الثتاوى"محموع

ممحعةردودولهوالإيماد"العلمعرسعيهدةحاهليةدولةيممقود@يدالماوالدير،

مهمشديدوتحدير

"المشالسيلعلىاطر

ترحمة"الاعتدالميرادو"6(،21/3)اللاء"أعلامسير
2 0 1 5وترح@ة4،1 0 5 51)

أ@(م@
ال@عدقجةولي

شا@"

"أر(

ح
،"

أح(و@ى
"

مح
النححادلهروىأى"



صحمةرالبتنزودالتالتالنوع
لهيتعلهرماروايتهتقبلىص

المجدعد
(1)

بى
الفسعياثعثمادسرؤاد،أليالعزيرسعد

ب،
غى

س

عمرودر

(3)

حارممحفدسمزة،س
(4)

قاءرتالضرير،أبو@عاوية
غحرس

يحىاليتسكري،

()

لكيركأيول@الوحاطيصالحس
(7)

الكائرفرتك@علىالخكمديالقولتأحيروهولالإزحاء،رمواهؤلاء

بالار

أشدطتفرسالغذوى،@،أ@/،11/سويدس
حرير

(9)

لن

حصينعثمان

(11)

ال@مالاءسلمةحالدسالواسطي،نميربن

الله@سد
حارمأليسقي@الأشعري،سالمبر

عليهعيرهوتقديمعليلعصوهولالحص@،رمواهؤلاء

صإسماعيلأ
د(أط

(13)

الخئ@تاصركرياص
(@\)

لرير@ط

أسانالحميد،عبد
(1)

س
حالد(@/80أد/الكوفي،تغد

لر
التطواي،ضخلد

سعحدسألتوععمروسسعيدسالختريأبو@يرورلنسعيد

لي
وأح(أ@(،

أح(ليثوقهاوفتصحيص،وهوالحميهد"عد"
"

م
"

يعي

@سلملهروى

"خرر(@وقها@ي
"

السحدقيةوليأأط@ر
"

حيصوهو@عمر"

"أوأطوأ@(،أر(،ي

حارم
"

تصحجصوهو

أحأ@وقهاي
"

مح
"أر،@وقها@ي(6)"

مخ
"

أح(أر(،لوقها@ي
"

م
"الطر(8)"

الاريهدب
"(483)

@ي
@@)"

أأحلوقثاوكتتصحج@،وهوحرير"

"أر(ثي@وقها(

ح
@ي(11)"

تصبوهوحص@ر""أط(

"أر(.لوقها@ي(

م
"

سقط(
ص

س@وعارةركريا،سإسماعيلوهوأد(
رحالثيوحاكمقحمةألاد،

سإسماعيلالحاري
راحعللخيعيهتكلمثقةالوراقداأط

المرب"
"@.41)

وأح(ر(،ليأثوقها(
"

مح
مأح(الوقها@يكت(15)"

"

)
دي

الحتري"أأ@
"

وي
"

الساريهدي
""

حطآوكلاهماالحتريايرورس

)
ي

أسوع"وأط(.أ@(،
"



النواويتقري@شرحفيفىالرا،رلصت@

عادالعؤام،عادسعمير
اللهعديعقو@ب@

ب@عيسىل@

الملكعدهمام،سالرراقعدليلى،أيالرحمرسعد
أغي@،س

اللهعيد
سعديالعس@يفوسىس

سعلىالأئصارقي،تالت
الحغد

الكو@يمزروقسفصيلدكر،سالمضلالتريدسس،@اشمعلي
ححادةمحمدسخليمة@ظرس

(8)

ب@@صيلضحغدسالكو@ي

مالكعرواد،
الحرارسيحىغساد،ألوإشفاعيلس

(10)

الصحالةعلىعلىتقديموهولالتثغ،زمواهؤلاء

تورالمدني(ريدثورس@
(13)

حتادالحمصي،يريدش
عطيةبر

لمخاا
يىي

@،/86أط/وددافى،دكوالحمسرسا
س

زكرياسلحصيى،ا

ل@شئلالمكيسليمادسس@م@كي@،سسلامعخلار،سسالمإسحا@،

اللهعدكيسادسصالحلصر،أيسشيريكع@اد،
معحرألوعمروس

@ي
"أ@،

""الساريهديو"أ@(،وديعمير"،

هو،وهوعمر"كثيرسسجدس

حدهإلى@لد"

ياس-د@
"

اولهدي
ري

أسه(483)"
لالرثصرمي

@ي
"وأر،وأت(،أد(،

العي
أح(لي@وقها(4)"

"

م
"

"أر،و@وقها@ياليريد"،"أط(@ي

خ
"

"أ)خوأر(،لي@وق@

م
وأح(أر(،(7)"

"

مح
"

لي
وأخ(أ@(،

وأح(أرأ،ليموقها(9)"ححارة"
"

مح
"

أح(و@ولها@ىالحرار"،"أط(لى(
"

م
"

الطانمىشالصسلحمسدحىوهو
"الطر(

الاريهدي
وبه)38،(،"

"
ثيعاليثهووعمرلكرأيعلىتدمه@مى

لا@رالمي،علبهوبطلقتبعه،
لبعي

"

النصربحأوال@دلكإلىا@ا@@إد
ثعاللعص،

الر@ص@ي
"

@يالرححةاعمدد@
العلو"الدلا

سقط(
"أرأو@وقثا@يأط(س

مح
أح((13)"

"

مح
)

"أد(دي

الحاري
"

ورحأأرأ،(
"

مخ
"

أح((
"

مح
"

هبىىو@

ثي
"

"الهدي

)
أح(مي

"و@وقها"،معماويةألو"

مح
"



صحةوالجشزورالتالتلنوع
لهيتعلقئوماروايتهتقملىص

إ--(--

اللهعد
اللهعدليدالأ(،أبيس

لحيحأليس
سالأعلىعد

الآعلى،عد

ال@ورفىسعيدسالوارتعدالمدليإسحاقسحصاكعد

العا@ءميمونةأبي
خكلممالحارثس

(1)

عحصرائده،أليس
ض@ملم@

عو@هاكأ،عمجرسالقصير،

(8)

ضحخدسالمئئهال،سكئهصىالأغرالي،

1أ@/الصريسواء طالتحوقيالأغورفوسىهارود-@أ،أح/36/أ،/15

سو*@صالدستوائي،هشام
مته

الحصرمىحمرهسيحى
(10)

رعموهولالقدر،زمواهؤلاء
الحدحلقم@الثرأن

(11)

الريب@لثر

وهو@يجهم،131(،ألرأيرمي
القرادحلقوالقولالله،صمات

كثير(أب@الوليدعاس،اسمولىعكرمة
(13)

إلاصةهؤلاء
(@

التحكيم،عليئعلىألكروااتديرالحوارحوهم

"أر(ديثوقها(1)

مح
رأ@(أر(،موقها@ي(2)"

"

م@
@

"أر(لولها@ي(3)

مح
أح،و@ولها@ي"،

"

م
"

الط@إدالصوا@،وهو
@يحم@لم@@

لىله
@ىاس-لدكرهلمولداشنا،"صحححه"

"
رد،ا@هدى

صوا@هتصحج@،وهوالسح،حمغكدا@ي(4)
الوري"

"

وأخ(أرأ،@وقهاي(5)
"

مخ
"

أخ(ليلوقها(6)
"

م
"

(7)
دي

"ر(وأوأ@(،د(،@
تصحي@وموو"عمر

وأخ(أر،،@وفها@ي(8)
"

مح
ححر@ىال@لدكرهولم"،

"
اووريهدف

ليححراسقال(9)
"

الساريهدي
"(484)"

ورحعلالقدررمي
"عه

وأخ(أرأ،ثيدوقها(10)
"

مح
"

"الطر(11)

الساريهدي
"(483)

"أ@(لى(12)
"،أيهمس

وثي
أح(و@ى"،لالسحهمأ@(ا

"

حهمألىالر
"

سقط(13)
@

أأ@

(14)
"،وريةاسص"أر،لي

وثي
حرياسوعارة"،جةإط"أ@(

الهدقا""
"

ر@

وأحس@أدو"الإلاصهلرأى



لنواوياتقري@شرحفيالراولىريبت@

حديتفيالكذبإلآالفشق،منالتائبروايةتقبلةالثامنة

بنأحمدقالهكذاطريقته،حشنتوانأبداتقبلفلدعى،اللهرسول

لضميرفي:اكاللشتافعي،الضيرفيوالبخاري،اشيخلحميديواحنبل،

مهوتبهرءوا
وقاتلوهمودويه،عثمارومن

(1)

هاشمأليبنعلي

ولامحلوق،القرآديقوللاأنوهوسالوف،رمي
(2)

محلوق.غير

حطادعغرادس

الععديةمن
(3)

يرودالدي@
(4)

ذلك.ياشرودولاالأئمة،علىالحروح

المنتدعه،@،أر/56/@هؤلاء
أحدهماأوالشيحانلهمأحرحمص

()

الفشئ(منالتائبروايةتقبل)التامنة:
(6)

غيرفيالكذبومه

فيالكذب)إلآذلكعلىالذالهوالأحاديثللاياتكشهادته،التويالحديث

حديت
(7"

تقبل(فلاجمماللهرسول
(8)

حسنتنو)أبدا،منهالتاثروأيه

حنبللنأحمدقالهكداطريقته،
(9

)الحميديلكرألوو(
(10)

شيخ

لشاكعي(.الضميركي)ابكرأ@و،لبخاري،ا

@دلكعلىزيادةالضميرفي()قاللل

ي
"

"الرسالةشرح

(2)الاء""أر(لعدها@ي
أو!."أ@أي

حويوكداأط(م@
"

"الارقيهدي

"العقديةالسحالقيةو@ي

ليءويى

لي
"

لسااهدي
ري

""
يريودا

لماوراحع
مثمالحاريحالسيحتص

"

(483)"الاريهدي

ف
الرركنى"ثواعدكما@ىاسراءعلىلو@عرم@أى"أد(حاشحه@ى

(8)"أحاديثأ@(الي
وأح(.وأط،،أ@(،@ي

"يقل"

3)1/753،"الكماية" 58)

(1/036)"الكمايةو"4(،2/3،33)"لخعديلوالحرحا"

الن@مدمةد")762(،الديملاساالمهرست"الطرالا@عيلةرطضحأي
ا

لصلاح
"(300)



صمهوالعشزردالثاتالموع
لمعلفىوماروايمهنمبلص

"له-،-

تغضغفنادومنبتوبة.لقبولهنغدلغبكذب،خبرهأشقطنامنكل

خبرفيكدبمنال@منمعاني.وقالالشهادة،بخلدفبعدء،نقؤه

حديته.منتقذمماإشقاص@وجبواحد،

ولاغيرنا،ومدهبمذهبنالقاعدةفخالفكلههذاقلت:

الشهادةوبينبينهالفزقنقؤي

لعدأدمعليههوحدطلكدوو(ال@قلأأهلصخبرة(أشقطمامنكل")

السهادة(لحللى@لعدذ.ئقؤدلمصغفناذومنتطهرأشولة(لقبوله،
(1"

"المصخ@:قال
لليعاورخراعليهتعيطاجعلدلكلأنيوحهأدويجور

هلمجأ،أد/18/عليهالكدبعن

يومإلىام@-غايصيرس@@إلهمفسدته،لعطم

ضئسدتهمالإدوالشهاده،عيرهعلىالكد@لحلا@القيامة،
(@)

لشصقاعرة

"عامة
(3)

وبواحدحبركىكدبم@ا)السمعاني.المطمرأبو)وقال(

ا(حديتهمنتقذمماإسقاط
(@)

الصلاح:اسقال
ةماالمدىأ@أ@/511/حي@م@يصاهيوهدا"

الصر@ي
"

ومدهصمدهبنالقاعدةفحالصكلههدا)قلتالمصئص:قال

لقؤيولاغيرنا،
(6)

@قالوكداهادة(ال@ت@ولينبينهالمرق

ي

"

مسلم
إداكالكا@ركشهادته،رواي@هوقولتول@ه،لصحةالقطعالمحتار"."

"أسلم

والضير@يأحمدلقولكله()هذاقوله.@يلإسارةاكالتإدأقول:

أحمدالإمامقالهماوالحقولا@يد،سمحال@هوماواللهللاوال@معالي،

1/3)"الكماية"(1) محتصرادمحاه(61

مسلمشرح)3(ا
1/1)للووى" 0،61 07)

3-300)"المقدسة"(5) 02)

ملماشرح(7)
شصر@(107/1)"

(2)
لي

ممسدنخا"وأط(وأح،،أدأ،
"

(4)"

(36لم/1)"لأدلةاقواطع

أ@،ووأط(،@(،كأأ(6)
"

د،@مو



اتقري@شرحفيالراو؟رلرول@
لنواوي

"لكذب"قوله:أدعلىشاءالقجرلمحيلقولكالتد@ورخرا،أ(أط/78/تعليطا

@يعام
الكد@

"لأنالعراقي،عنهأحا@@قدوعيرهالحديث@ي
مراد

"قولهبدليلمطلقا-لاالحديث،فيأيأحمد-الإمامقالهماالصير@ي

ص

لالمحدثوتقييده"الحقلأهل
ليأيصاقوله@ي

أ"
وليس"("الرسالةشرح

يطص
(2)

كاد@فهوالكد@،تعصدتيمود.أنإلاالمحدتعلى
الأؤل،@ي

حرهيفملولا
"دلكلعد

(3)
"

التهى.

أحمد.قولمعدالتظملالكدب-أيضسفناه(-)ومنوقوله.

المفهفيتو@وقد
والسمعاني،القيرفيقالهلمايشهداد@رعض

لاتوبته،وحسنتتا@إداالزاليأناللعاد(ألا@يرفدكروا
يعو
د

لاالكاد@أدلطر@هذاعرصه،ثلمهلحقاءذلك،لعدقاد@هيحدولامحصنا،

رلىثتمقذت،لوأئهودكرواألدا،خبرهيقل
يحذأنقبلالقذ@،لعد

أنهالعادهأحرىتعالىأدتهأ،/64أح/لأديحد"لمالقاد@
(6)

أحذايفضحلا

قبلرتاهتثذم@الطاهرمرة،أولم@
(7)

القادفلهيحذ@لمدلك،

وكدلك
(9)

@ول
(10)

الطكدله.تير@يمن
تكررهر

(11)
منه،ذلك

حتى

العراقيعد
"

مي
"والأعلامالدلائلكتاله

وثي
"

لهأد(267)الديمال@@هرست،

@كا@وله"الأحكامأصولعلىالأعلامدلائلسيالباد"كنا@

رسالةشرح
ال@

أعلمواللهواحدا،طهماال@حوطى@لحلثعى"
"أط(لي

"لطص

@يالرركنيعراه
3/4)"المحبطالحر" 3/4)"الكتو"0(،8 الصبرلحي،إلى(09

وص
أله

الممهأصوللىوالأعلاملالدلانلالمسمىكاله@ى

"

حلإيمطواالميهيدو")461(،"والدكرةالتصرةشرح
يسبر.شصر@(151)"

(6)لقط"لا@"وأ@(أد(،ي
أد""أط(@ي

"أد(ير

"رلاهقل

"الطر

المعي
12/2)قدامةلاس" 9 6-2 98).

وأح(أط(،@ي
(10)"وكدا"

"وأ@(أد(،ثي
"يقول

)
@ي

تكرر"لأد"أأط



صمةوالعشزود:التالتالموع
يتعلقئءوماروايتهئقبلىص

يخعيرولملاطص
مرروقييمادلك،لا

و@داالكل،إشقاط@و@حدثه،

الححدودلهحررلةلحاتةاأحذأرولمشك،بلاواصح

والتهادة(.الروابةبينالفرقأفائدة

أ،ه/1/611وقدوال@ئهادة.الروايةليرالكلرقتحريرالمهمةالأمورمى

الاح@لا@لهدرقواماوعايةالمتأحرود،ديهحاص
@صا@ي

الأح@ط
م،

يوح@لاودلكوعيره،العددكاستراط
تحالفا

لي
الحئقة

القرا@يقال
دهطثرتختىديهما،الكلرقأطلصمذةأقمثالم

لي

يهابععامعرالإحارميالرواية@قال.المارريأ،أر/66/كلام

الأحكام،1وأما"الشهادةوحلا@هالحكامإلى
)د(

لحتهاقاداتحي

لحمعهاتعرصم@أرلملكثيرة،
(6)

تيرمامهاأدكروأسا

الرودكرالشهادة@لحا،الرواية،فييثتر@لاالعددالأؤل

ديالتلامعد
أموزا:دلكمالسة

ضثهالة(@أد/18/المسلميرمىالعال@أدأحدها
لأ(@)

علىالكد@

رالروشهادةلحلا@لمج@،اللهرشول

اهلعلىلماتئقللمللوواحد،راوبالحديثيحمردقدأتهالثاني.

وشحصرعلىواحد،حق@ؤتسحالا@المضلحه،تلكالإشلام
احد

الرور،شخادةعلىتح@لهمعداوات،المسلميرم@كثرلي@أنالئالث.

لمجووعهالروايةلخلا@
(8)

ا(
الحلقيةوديأر(مى

"

الراقي
تمحي@وهو"،

ثى(2
"

شرح
@ىألادهله،د"لرهاا

لثرود"ا"

3)
الأحكام"أر(@ي

المرق"(4)"
@

(1/74)للقرالي

سقطه(
وأح(ط(،@س

لعصدكر،(6
@ىالرركيالأحكامهده

3/4)"المجطالحر" 79-4 83)

7)
أح(لي

"@هاية@

سالدي@عرالثحلقلأص(478/3)"المجطالحر"(8
اللامعد



النواويتمربشرحلمحي94الراريبل@

بعضيرالشهادةلخلافمطلقا،فيهاالدكوريةتثترطلاالئاني:

لمواا

مطلقاالشهادةلحلا@@يها،الحريةئ@رطلا

قولديالملوعديهايترطلاالراج

داعمة،كادولوالحظاسية،إلاالمحتدع،شهادةئشلالخاص.
لاو

تقمل
(2)

موال@ته.روىإدعيره،ولاالداعيةرواية

الاث@،أط/78/شهادةلقلالسادس:
روأيتهدونالكد@،من

(3)

صالابع.
كد@

حلا@التالق،حديتهحميعرذواحد،حديت@ي

للزورشهادتهتيىم@
(@)

دلكق@للهشهدمايقصلامرة،لي
("

عةدفعتأولمعا،لمسهإلىشهادتهحرتمىشهادةئقللاالثامن:

ويقلصررا،
(6)

دلكروىمر
(7)

الشهادةتقللاالتاسع:
(8)

الزوايةلحلا@ورقيق،ودرعلأصل
(9)

1أ@/العاشر، تصحإئماالشهادةعشر.والثانيعر،والحادي(@/16
حاوعدلهاوطل@سالقة،لدعوى

الكل.@يالروايةلحلا@3،

لعلمهالحكمللعالمكر.الئالث
مطلقا،قطغاوالتحريحالتعديلفي

ثيالرركثيدكره(1)
3/4)"المحيطالحر" 79)

(12
"أوأطوأح(،أد(،ثي

يقل
"

@يالررثحيدكره(3)
3/4)"المحيطالحر" الحلا@إلىمثيزا(79

قولعدمدي
(5"3-500)المص@عدالمسألةهدهدكرسقوقدروالة،

الرور""وأط(أ@(،لم(ا

دىالرركىدكره(5)
3/4)"المحطالحر" 7،94 80)

(6)
"أوأخأ،وأطأ@(،دي

وتقحل
"

@يالرركشيدكره(7)
3/4)"المجطالحر" 80)

(8)
"شهادة"أط(لي

3/4)"المجطالمحر"(9) سحوه.(79

(10)
لمحي

لها""أأط



صمةوالعشرردالثالتالتوع
لهيتعلهترماروايتهئخملىص

لعالى،اللهحدهءليرالمصيلأصحهاأقوال.ثلاثة@إد@يهاالشهادة،بخلا@

هاوكير

@الرواية@ىوالتعديلالجرحيثتعر:الرابع
دةالطدوداحد،

الأصحعلى

ممنرعيروالحعدللالحرحقولالروايةكيالأصحعثر.الخاص
(@)

مثسراإلامهالشهادةفيالحر@يقحلولاالعالم،من

يحورعثر:التادس
الئمهادة،أداء@لحا،الروايه،علىالأحرةأخد

احتاخإداإلا
(3)

مركو@إلى

اليقالللتعدلل،سالشهادةالحكمعر:الئابع
أقوى"

)ط(
مه

الأصت،علىالمرويدموا@قةف@ياهأوالعالم،عملدحلا@"أ6(لالقول

(@/6لمأح/تعسرعدإلاالشهادة،علىالشهادةتقمللاعثر:الثامن

الرواية.لحلا@لحوها،أوعيبة،أوبموتالأصل،

رجعثمشيئاروىإداعشر.التاسع
حافى@له،بعملولاسثطعه،

الحكمبعدالشهادةصالرحوع

سهداإذاالشرون:
(7)

مهماتعمدط،وقالارححاثثمقتل،لموح@

حاكمعلىحادئةأشكلتولوالقصاص،
توف،@

@

روف
ا

الحاكموقتليها،@@س@هالنبيع@
لوظالزاويرحعثتمرحلا،له

وتعمدتكذبث"
"

الحعوي@تاوىففي
"

ينبعي
القصاص@،أ(/82أد/ي@أد

رحعإذاكالشاهد
الرا@عي.قال

الققالدكرهوالدي"
أنهلإمامواالعتاوىدي

لها"يححصلاوالحرسالحادثة،تتعلتىفإلهاالنمهادة،لحلا@قصاص،لا

ديدكره(1)
3/4)"المحيطالحر" 79)

(3)
@ي

"وأ@(أد(،

احتحاخ
"

(5)
"أرألي

أقوى"لل

لحدط(7)
لي

شاهداد""أط(

@ي
لقد""ا@(

3/4)"المحيطالحر" 83)

1/1)المستص@ى"" لحوه(63



يرا
)--حا/ا

ل!
لنواوياتقربشرحفيالراوفىري@ل@

كاناناتهفالمختارالمسمغ،نفاهثغحديتا،زوىإداةالتاسعة

فييقدحولارده،وجبونحوة(رويتهماقال:بأنبنميه،جازما

عنه.لزاويارواياتباقي

للقد@حذوالزلاطأرلعةدورشدإداوالعشزون.الحادي
@ي

لأطهر،ا
المشهوروحهانلا،أد/66/روايتهمقولوديالتولة،قبلسهادتهمتقبلولا

1أ@/ذكرهالقول،ممهما @يالماورديأ،/17
"

"الحاوي
(1)

الرلعةاشعهولقله

@يلإدسويوا"يةلكثاا"فى
ر"لعالا"ا"

تقةروى(إدا)التاسعة.
ص

لماالمسمع(12(نفاهثغ)حديتا،ثقة

روحع

(3)

لأدشفيهجارماكانانأتهالمحأخري@أعند)فالمختار(ليه

معقولهما،لحعارصرده(وب)ونحوه،عليئكد@أورويته(ماقال
أن

الحاحد
يقدح(الالكى)و(الأصلهو

)د(
الزاويرواياتباقي)فيدلك

حرحهبهيتتولاعنه(
عيه@يلشيحهمكدبأيضالأسه"

(6)
وليسلدلك،

أوبه،وحدثالأضلعاد@إدقساقطا،الاحرم@أولىمهماكلجرحقمول
لهحذت

لهصزحممول.لهويكدلهولمعه،ثقةآحرلرع

لكرالماضي
(7)

هماعيرلحطبوا

وضقالل
(9)

أط/السمعاليواحتارهالمزويردعدملأولافيالمحتار

لحاا"
وفي

أط(لي

أط(ي

أح،لي

أط(م@

أطألي

"أممكلايةا"

"امممايةا"

ااط@قه"

(13/2 3،52 حامدأيع@(36
الأيرأدودكرالإسمراليي،

"

اليشمع
"

لط"
"،يهرحغ

أح(ولي
"

رحع
"

السح@يةفي
"

يقدح
"

الطىمحمدسلكرألوالقاصيهو؟

(9)
"أر،@ي

قا@@
"

حلاله



صمةرالعشزردالتالتالنوع
لهيتعلتئرصاررايتهثقملىص

فيه.يقدحلمنخوة.اوادكرة،لااوأغرفة،لاقال:فإن

الهئديوحكىللا@عيالاشيوعراةأ(/88
(2)

ا
عليهلإخماخ

الماوردقيموص
(3)

والرويالي
(@)

الحديت،صخةكأي@مد@لادلكلأن

الأقوثلاتة@حصلالأضل،ع@يرويهأدللمرعيخوزلاألهإلا

وئرححيتعارضاد،أنهماراح.قولوثم
)د(

إليهوصاريمه،أحدهماط

الحرمي@إمام
(6)

غمروسعرعية،لثمجادسع@الثا@عى،رواةماالقولشواهدوم@

@عد،أليصديار،
ةصا،التضاء@أ@كت"قال.عاسالرص

اأ@كتاسد@دلأليدكرتهنمديار.عمروسقاللالتكحجر"@@اللهرسول

أقد(عمروفالأحدلك
(7)

حدث@ه
(8)

الشا@عيقال
كأنه

(9)

"إياهحذثهمالعدلسية
(110

الشيخانأحرحةوالحديث
(11)

ص
غييةال@حدلمحث

أ"2)

يقخصيممانحوة(آوآدكر:،لاأوأعرفة،الاالأصلكال()فإن

لدلكيرذولافيه(يقدحالمل@جالهجوار

السمطالمطعرألوإليهعراهوكذا
لىلي

"

1/3)"الأدلهلواطع ركىال@اللك@(55

لمحي
3/3)"المحيطالحر" أدالحر@يرمإطودكرالحديث،قولعدمالفهور"(78

للامعيعرا،الفاصي
@ىالحرصإمامكلاموالطر"

1/4)الرهاد"" 17)

@يالدي
@ا@سالإحياع@لالهحديأد"المحيطالحر"

لحاا"
وي

"(2/1 79)

ليالرركياليهعراه
(379/3)"المجطالحر"

ي
"أأف

@رحع
1/4)"المقهأصولليالرهاد"(6)" 20)

لمقط
وأح(أط(،م@

لي
عاساسمواليأصدقوكادصقال""الأم"

"

لي
الأم"(10)كأد""أد(

"(1/1 10)

)
@ي

الحاري"أ@(
1الحاري(12)" 8 4 وملم2،1

83 د(1



رل@
لنواوياتقريبشرحفي9الراوص

قولوهوالصحيح،علىبهالعملجازنسيهثغحديتا،روىومن

الحنفية.لبعضخلافالمالطوائفمنالجمهور

وو(أ@/711/علىبهالعملىجارنسيه،تغحديتا،رؤى)ومن

لحمهوراقولوهولضحيح،ا
(1)

والثقه،الحديث،أهللطوانف(امن

لدلكبإشقاطهقؤلهم@يالحنصية(لبعض)خلافاوالكلام

ألو(أرواهحديثرذعليهوبؤا
(3)

روايةمىماجه،واب@والئرمديداود

أليصأليه،صصالح،أبيلنسهيلعىالرحمى،عدأبيلنرليعه

معكضى@الجنكرواليأد"@رنرة:
الثا،سد"

روايةفيداودأ@راد
"

الذراوزديالعريرعدأن
()

دلكفدكرت"قال:

أ(أح/56/ولاإياهحذثتهآليثقة،عديوهوربيعة،أخبري@قال:لسهيل،

أد/عقلهلعضأدهتعثةأصالتهسهلكادوقدالرير:عبدقالأحمطه

عنه،ربيعة،عنيحذثه،لعدسهيلفكافىحديثه،لعصونسي@(،/82
ص

"أليه

قالربيعة،صللال،شسليمانروايةمنآيضاداودأبوورواه

@سألتهسهيلا،@لقيت"سليمافى:
ع@

دقلتأعرفه،مادقال.الحديت،هدا

عنبه@حدتعئي،أخركربيعةكاد@إنقالعنك.لهأخبرنيربيعةإرله

عيرليعة
"

2/4)"الكماية"الطر ملمشرحو"4(،2
)3/973(،"المحيطالحرو"1(،18/5)"

(38"/2)"الاريقحو"

مرالكرحيفولهدا
أحمدصروايةوهوعيه،الحمةوأكرحيمة،أليأصحا@

2/4)"يةلكماا"لطرا وعيرها(24

"أي"أر(لي

1والرمدي6(،1013داودأ@ 3 4 1ماحهواس1،،3 2 3 6 8 1

@ي
لداا"أطأ.

روردي
،"

أح(و@ي
ورديما"رالداا1

"
0حدلتعص(308/3)داود"أىلسس 13 6،1

"
3داود!أليص 6 1 11).



لهيتعلتئرماروايتهئقبلىم@صسةوالستنزودالثاتالتوع

كدلك،آيضالالعرعوالساد،لل@سومعرصاالراويكادإنقل.@إر

ي@عطا.أدفيسي

لأرأأحي@.
ا(

حارملثرعواداكر،فى@وقوعه،سابلي@الراوقي

عليهدقدمفثت،

الضلاح.اسقال
لعدطسوحماأحاديثالأكاسكث@رصرؤفوقد"

أعئي(للاد"يتمولأحدهمفكادلها،حذثوا
(3)

لكدا"فلادعر

ولسى"حدثأحار@ن"الحطيبذلكفيوصنف
"

(@)

الذارقظيركدلك
)د(

من
أما(دلك

(6)

عاصم،صملعه،حضادسطريقم@الحطيصرواه

أريكرهكادأته"لمجلى.النيعرأ(أر/76/عي،انايحدثحيقالأسع@

"سواهمماالخاتمدصيخعل
(7"

طنحة،محمدسناالوليد،لرسأ@/811/1،طريقمروروى

صفرة،صرليدعىحديث،حذثتةأيروح،
إد"قالأتهاللهعد

مهلكاكموهماق@لكم،كادمىأهلكاوالدرهمالذيارهدا
"

(9"

"صا@الئرمديطريقوم@

الحامع
ناخميد،محقدسنا"

حرير،

صثقة-@،أط/88/عديوهوعئي-مجاهد،لنعليحذنيهقال:
نعلة،

يوردالؤضوءلأدالوصوء"لعدالمديلكرهإتما"قال.الزفريعر

أ(")
"

(11)

لن،إلراهيمأطريقومن
(12)

وكيع،غيية،سميادسثاشار،

الحلميماو@يأ@(مى
أد""

سقط
أرأ.م@

دياللقييأداده
الاصطلاحمحاص"

"(3

سقط
ر(@س

ثي
ريد""أ@(

لي
"أط(

لور"

سقط
وأحأأط(،س

الصلاتاسمقد@ة"
"(303)

(303)"المقد@ة"

"

تاريح
@طد()2/،.لحداد"

ر

@دالطريقلهداأطثر@

حديثعفالرمديأحرحه
5 4،1



لنواوياتقري@شرحفيالراو@@ربل@

الأخياء.عنالزوايةوغيرهالشافعىكراهةهدايخالفولا

أني(أ
(1)

حدتة،
عمروع@

(2)

@صحياصيهمس@عكرمةع@دينار،لن

حصولهم.م@قالالأحرا@62(1

كراهةهدايخالص)ولا
(3)

الشافص
(@)

كثصةوغيره(
()

ومغمر
(6)

للسمياد،ضعزصالإلسادلأن"دلككرفواإسمالأ@مالأخياء(عن)الزواية

ماححودإلى@يادر
روقي

لهالراويوتكدبعه،

والعدالةالثقةعر(17(الراوي1يتعثرأدلاحمالدلككرهإنماوقيل

يقتصي(علهيظرأألطارئ
(8)

"المخقذمحديخهرد

لثروقدالثادعي،أرادهلصاموا@قعيروطرحدسوهدا"الحراقىقال

الحجهقيرواهكمابدلك،مرادهالثا@عي
قال:اثهإليه،سإشماده"المذحل"

تحذثلا"
النسياد"عليهيؤم@لاالحي@إدحي،عر

(9)
لاسقاله

("1)

ذكرها"تثم@أكرهاجكاية،التا@عيع@روىالحكمعد

سقط
أط(م@

لي
وأح(أ@(،

"
(3)تصج@وهوعمر"

"أ@(ي
"اهي@@

)1/71؟("الكماية"

@
@يلك@شة،ع@عيهأف

ماماثلعلالعي،عر(416/1)"الكماية"

4)1/714،"الكثاية" 18)

@ي
والإيصاحالتقجد"

""

(8)"عهالووي
لي

ماعليهيطرأبأد"أأ@
بقخصي!

ليعبهأف@لم
"

ليعاكراسأحرحهوقدمه،الممفودالحرءولعله"اليدحل
"

56/2)"د@قتاريع 7،12 محمدسالمعالىأيصالراثإحياءدارط(72

عنالحكمعداسآحرصطريقم@(417/1)"الكعالةو"لهالحهقىع@إسيايمل

لمصاهالثادعي

"أر(ي
"،اس

و@ي
"،الحكيمعدلأد"أ@(

"أط(وكي

عدلاس

الحكيم
"

لإيصاحواالمييد"
"(155).



لهيتعلد-رماايتهر@تقطصصمةواليشزو-التالتالتوع

عندروايتةتقبللاأتجرا.التخديتعلىأخدمنالعاشرة:

بنوعلىالفضل،ئعيمأبيعندوئقبلحاتم،وأبيسئخاق،وأحمد،

عبد
رهالجؤالشيراريااشحاقأبولشيخاوأفتىوآخرين،لعزيز،ا

الثخديت.بسمب@لعيالهالكشبعليهافتنعمن

عنذرؤايتهئقبللااخراالتحديثعلىاخدمن)العاشرة

حل3أحمد(
(1)

راهويهلا)واشحاق(
(2)

قيالحاتم()وألي

(3)

@ذيال@المصل(نعيمأليعند)وتقبل

)@ا

شيح
س)وعليأححارقيا

العودالعزيز(عبد
()

خرين()وا
(6)

حصاقي

أض-األاالشيراري(إشحاقأبوالشنيح)وأفتى

المقور
(7)

لأله)بجوارها(
لسمصلعيالهالكس@عليه)امتنعمنص

التحديت(
(8)

صةالأصالوصيأحدحوارله(@أ@/811/ويشهدأ(أد/38/

أأواشتعلدقيراكادإدااليخ@ممال
(9)

ع@لحمطه
زخوخعرصالكئس@،

هرلطاعليه،
لقرآدا

نحوضبطفيالنحاةومذهبالمحدثينأمذهبفائدة
("راهويه"

@إشحاق-دكر@يهوقعموصعأولهدا
لهقيلفيشئ@وقداةلوية،@

لقادراهويه؟ابر
"

ةشقالتالظريق،ولد@يأليإد"
يحياكخوية،@

(457/1)"الكثاية"

1/5)"الكماية1 لم(7

1/4)الكمايةا" 62)

@ي
@يو@المتمور،،"أ@،

الحاشة

لي
الأد@"وأر(وأ@(،أد(،

م@ع
"

الصلاحاسمقدمة"الطر
"،503(3 0 6

لطر.ا
لمحيوعا"

9-13/17)للووي"

الساء6(1"يالمفر@طبأكللهفيراكاد

رس"تعالىتإلهالقرآدلطاهرعيوا(،



اتقري@شرحكيليالرأ،ريصت@
لنواوي

"الظريقولد@ي@،/65أح/أته
(1)

فتحظائرهوفيهدافيالئحاةمده@"رشيد.النرحلةدوائدوفي

هاء(أثمالياء،وسكونقحلها،وماالواو
(2)

يمحودوالفحذثود
(3)

له
لحو

هو@ممديقولودالفارسية،
شكان@الياء،و@تحوسكونها،الواو،قلما

دهيالهاء،
حطأ.والتاءحال،كلعلىهاء

@ال
"

يحبود:لاالحديثأهل"يقول.الغطارالعلاءأ@الحافطوكاد

ويه
"

(@)

شهى.ا

الإسلام.شيحقال
"

ديولهم
معاشرة"كتابفيروساهسل@،دلك

"الأهلش
التحعي.اهيمإسوعىعمر،اب@ع@

"شيطاناسمونهأن"
()

".

فيياقوتودكرقلت
"

لحوالأدباء"معحم
وقالرشيد،اب@دكرهما

قد"
نفطوئه:فيلقالالياء،وقحالواو،لسكون@ساماسصيره

أأليأالئومفيرأيث
(6)

1عليهصتىآدما دته(1
(7)

الفضلذو
كاد@صكلهمولديأللعقال@

سفلوفيحرنيي
ن@ليمنلفطويهكادإنطالقأمهمحؤانث

"

المصفوقال
@ي

"
"تهديه

"ةحرلويهبرعبجدأيترحمة@ي
لفتحهو

والواولا(أر/76/الموحده،الاء
(9)

و(هاء،@تمالياء،وسكون
(10)

يقال
"

"

7/3)لعداد"سارلح 6،53 ف@(66
مىعاكراسطرلمهو@رر،

"

دن@لارسح
"

(8/88)

لقط
(3)أوأح"أطم@

يممود!المحدثودلوظ"أط(ي

1/1)"الكص"الرركى@ىالعلاءأسالحا@طإلىعراه 30)

1"الحهصدالمط"عراه 2 @ىالو@ا@عمرشأ@إلى(731
"

معاشره

اياهيى"---
سقط

أح(لسحةفييردلمالحلالةلمط(7)أأحم@
"

معحم
1/1)الأدلاء، 61)(9)

أط(م@
الحلقيةو@ي

الراءا"
@حقط

أط(مر



النوع
لمعلةتء--@لأومارواشهتقبلىم@صمهوالعشرودالنات

سماعهفيبالتساهلعرفمنيىوايةتقبللاعشئ:الحادية

آضلمنلائحذتأوالشماع،فيبالنوميباليلاكمنإشماعه،أو

فىالشهوكئرةأوالحديت،فيالثلقينبقبولعرفأومصخح،

حديتإ،فيوالمناكيرالشوادكئرةأوأضل،منيحذتلمإذاروايته

والحميدي،حنبل،بنوأحمدالمبارك،ابنقال

لضم
الاء،

ويحريالياء،و@ئحالواو،إشكانمع
كليرالؤخهادهداد

وعمرويه،أ،/89أط/هويه،وراوسمطويه،كسيبويه،ئره،نظا
مد@لأؤلدا

"المحذثي@مذ@والئانيلأد@،اوأهلالنحويين
(1)

اشهى

@يلالتساهلعر@صروايهتقبللاعشرة.)الحادية
أوسماعه

أصلمنلائحذت)أوعليهأومهالشماع(فيلالنوميباليلاكمنإشقاعه،

لقبولأ(أ@/911/عر@)أوش@حهأصلأوأصله،علىمقابلمصخح(

لهلئحدثاليءيلقنلأدالحديت(فيالتلقين
يعلمأدعيرمن

أته
حديثه،م@

ديارلنلموسىوقعكما
(2)

ئحدتلمإداروايته.كيلسهواكترة)أوونحوه

صحيح،أضل(من
الاع@مادلأدسفوه؟لكثرةع@رةفلامنهحذثإذاماخلاف

حديته(.فيوالمناكيرالشوادكترة)أوحمطهعلىلاالأصل،علىحيئد

الشاد"الرحلمىإلاالتادالحديتيجيئكلا"شعحةقال
(13

"له.وقيل
تتركالدي@

(/)

عهالرواية
"قال."3

المعرو@أكرصمى

"الغلطوأكثريعر@،لاماالروايةمن

والحميديحنبلوأحمدسالمبارك)لناللهعبد)قال(

(258/2)"واللحاتالأسماءتهدب"(1)

للعقيليلصعماء"ا"الطر(2)
5 6 8 لتعديلوالحرحاو"1(،2

"(8/4 مللكااو"1(،2
"1 8 2 31)

يةلكماا"(3)
"(1/4 دي(4)(20

ترفي"أط(وكأا،ترثي"ر،@
ا

للعقيليالصعماء""(5)
3 والتعديلالحرحو"1،،2

"(2/3،132)

1/4)ية،لكماا1(6) 9،(1/2)"يةلكماا"(7)(28

1/3)"يةالكط"(8) لم(0



اتصري@شرحكيا@راو؟ريبل@
لنواوي

سقطتروايته،علىفأصزله،فبينحديت،فيصحلطمنوضحئرهم:

نحوه.أوعناداأصزأنهظهرإنصحيخوهذارواياته،

مجموعاعتبارعنالأزمانهذهالتاسأعرضعشرة:التانية

الإشنادستسلةإتقاءصارلمقطمودالكونالمذكورة،لشروطا

بالأمه،المختص

وغير

دلك

روايته(عدى)فاصزعلطهده(فبينحديت(أفيضحدصدمن"هم:

رواياته(أشقطتيرحعولمالحديث
(2)

عه.ي@ولمكلها

القسافىحأسقال
"

و@ي
إدصحيخ)وهذا(@أد/38/قالنطرهدا

ا(نحوهأوبمناذاآصزأته
(3)

حتادالم(اسقالوكدا

لركالديم@لشعبةمهدياسقال"
()

أتفادىإدا"قال.عه؟الزرأية
6)

يخهمو@عليه،مخ@عغل!
"خلالهعلىاختماعهمعدنفسه

(7)

العراقي.قال
دلكوقيد"

عدعالقاالخحجريكوددالمتأخريرطلعص

حر@@سألا@لاله،

(8)

"إذن

)عنالمتأخرةلأرماد(ا)هدهلتاس(اآعرفقعشرة.لتانية)ا

ومشايحه،الحديثرواة@يكورة(لمذالشروط)اهذهمجموع(عتبارا

أماأعلىلهاالو@اءلتدر
(10)

إبقاء)صارالآدالمقصود(والكودشرط،

سلسلمثاالقطاعم@والمحادرهالمحمديةلالأفة(المخمصالإشنادسلسله

لمقط
(2)أ@(م@

@ي
"روالة"أط،

وجرلمحرا"(4)(3"6)"لمقدمةا"
"(1/76)

@ي
"الركأأط

@

@
لما@يموالمحقوهوأأط

"المحروحي@و"للعقيلي،الصحماء""

السحدقيةو@ي
يتمارى"

"

3للعقيليالصعماء"" .(1/76)"لمحروحي@او"2(،2/3،13)"لخعديلوالحرحاو"1(،2

@ي
"أد(

حرخ
لإيصاخواالخقييد"(9)"

"(157)

سقط
أر(م@



ةص@والعشزردالثالثالتوع
لهيتعلقرماررايتهئقبا@ص

ضصيرعاقلد،بالغافشلماالشنيخكؤنوهوبالمقط@ود،يليقمافلمغتبر

غيربخصذفتبتاسقاعهبوخودولضئطهشخف،اوبفسق،متظاهر

مانحوقالوقدشئحه،لآصلفوافقأضلمنوبروايتهمتهم،

البئهقتن-بكرابوالحافظذكرتاه

دهتسعلى@ا@ححدكاببالمقصود(يديقى)ماالثروطم@)فدئعتبر(

ح/متطاهرأغيرعاقلا.لالعافسدماالشيحكور)وهويدكرلماولبكت@

لتخقىأليروءتهيحلشخص(أولمسئ،أ(/66
@)

عدالظ

يكتمى)و(
(3)

تقةلحط((@/119/5)فتبتاشقاعهلوخودألصبطه

قالوقدشيخه،لاصل)فواكقصحيحأصل(منولروايتهفتهم،)غير

"تهوعا@الئيهقى(لكرالوالحاكطدكرناةمانحو

@ي

ديحوولاحدلنهم،يحثطودالاالديررمالا،محدثيلعضصالسماع،

تهقراح
@علجخمالقراءةتكورأدلعدعليهم،يقرأماديعر@ىولاكتحهم،ص

@

الحديثأئمةحمعهااتتىالحوامع@ىلأحاديثالتدوي@ودلكسماعهم،أصل

صسديوحدلالحديحتناليؤمحاءفمنقال
حميعهم،

مة،يقللا

وم@

(@)
بسردلايرويه@الدىعدهم،معرو@لحديتحاء

)د(

والخخةطواله

والسياعروايتهمىوالقصدعيره،بروايةلحديثهقائمة
الحديثيصيرأدمه

5ضسلسلأ
وسمىأحرلا"و"حذنا""

الاقههدهل@ثاحضصانيالكرامههده

"لمج@لبيا(@أ@/98/شرفا
(6)

حرء@يال@لميقالوكدأ
له

القراءةشرط@ي
(7)

أ(أر/86/

(1)
@ي

أط(

أر(@(2)

(3)
دي

أد(

(4)
أر(ثي

عهقله(6)

عا@ل(7)

و
ةلدكرا

ودي
السحو@ة"ل@حقق"أط(

"ليتحقق"

"

يكثي
"

و@ي
"ط،@

ويكثي،
"

ي(5)"ولاس"
"أط،

يترد"

ا
ل@

@يلصلاحا
لا@طو(307)"ةلممد@ا"

الرركنى@ىالسلص.ره
3/4)"المك@" الروا0(،3

ليلى
"

الصرهنرح

"إلىوعرواه(170)ا
النوحعلىالفراءهشرطلىحرنه

"



اتقربشرحفىالراو@ريصن@
لنواوي

أبيابنرتبهاوقدلملتعديلوالجزحاألفاظفيعشرة:لتالقةا

اثقة،أغلدها:تب:مرالتعديلافألفاضدفأحسن،حاتم
ثئث،أومتقن،و

فيالذهميوقال
للالرواة،علىزماشافيالعمدةلي@"الميزاد""

والمقيديرالمحذثي@على
(1)

أسماءصطفيوصد@همعدالتهمعرفتاتدي@

لدلاألهالمعلوممىثثم
صؤدمن

(2)

وس@رهالراوي
"

(3)

أنتهى.

ممور.ال@قالالمعنىهذأوفي

ئروى
(@)

مسامحةكلع@الأحاديث
أ@الها(

()

لمعاليها
(6)

معاليها
(7)

أبيالنرتبهاوقدوالتعديلالجرحألفاص@فيعشرة)التالتة

@يحاتم(
ا(كتالهمقدمة

"والتعديلالحرح
(9)

فيهاألثاطهمطحقاتو@صل

د.جطوأحسن()فأ

تغاالضلاحكاسالمصئ@دكرهامراتب(التعديل)فألماط

الذهيوجعلهاأربعة،أيلابن
(11)

لعراقيوا
ا"3)

خمسة،
وشيح

لإسلاما
(13)

ستة

تبت،أومتقن،أو)ثقة،المص@،دكرهماأحس@)اعلاها(

"أأطثي

(2)"المقتدير
"ط(@@ي

صورة،
"

(4)(1/4)الاعتدال،مراد
"أط(@ي

يروى"

"السط.مراحع@ي
و

(6)لما"
بعالبها"@أط(@ي

ممؤر@يلاساقي
"

"الطج@@ح

الإسلامواتارح5(،2/8،437)للمقري
"

للده@ي
قاله(403/42)

@ي
"

قولهوقله"أصحالهسصأوحرماسعلىيهيردحرء

لارلهاالقوسوأعطالتعاليحلتحاي@طل@أموراتعاليياص

"أ@(ثي

"(9)عثر"

(37/2)"والعديلالحرح
3-3"7)"ال@قدمة" 09)(11)"

(1/4)"لاعدالاميرار

ا

والإيصاحالخفييدو")271(،"والتدكرةالخصرةسرح
"(157)

"
"واطر)351(،الطر"لرهة

.(81)08،"الهديصتقرب

سقط
أط(@



صثمةوالحتنزردالثالتالنوع
لهيتعلةرمايتهر،1ثتملىص

ضابضد.آوحافضد،عدلأوحجة،أو

ابيابنقالبه.باسلااوالضدق،محلهاوضدوق،التانية:

التانية.المئزلةوهيفيه،وينضلرحديته،يكتبمضنهوحاتم:

)صالمد(111عدلاو(حاكصد،عدلاوخحة،أو

أ،،لده/84أد/ل@رأعلى@إسهاوالعرالي،الذهيزادهاالتيالمرتةوأما

1ه/1 وهوأ(،/20
أيه(كزرما

(@)
كثتمةلجه.إفاالمدكورة،الألثاطهدهأحد

حاثطثقةأوححة،ثقةأولت،ك@قةلا.أوثقة،

الوص@صوميالتكرير،مرتةصأعلىالإسلامشيحزادهااليوالرتة

دىالمش@كإلهلحوهأوالتاس،وأتبتالتاس،كأونقفعل.،
التنتا.

"

1فلادمثلومنمه،أثتأحدلاومه.قلت. يخسألوفلاد3
اد(

عه
ا

الثلاثة،هذهذكرمنأرولم
مروهي

(6)

ألماطهم

لالمرتة
(7)

هيأعلى،المصئ@دكرهاالتي
ناله

الح@مجثة@ي

ار)صدر@.دكرلاةمالحسصرالعةوهيالمرات،مى)التاتية(

به(.لأسلاأوالضدق،محله

العراقي:زاد
سه،لي@أوحيار،أومأمود،أو"

س
"ا

لأ(

حديته.يكفمم@هو1)ذلك@يهقيلصحاتم(آليالن)قال

التالية/(الم@زلةوهيفيه،وينطر
(@)

@

1

والتعديلالحرح
الصلاحاسمقدمةو"7(،2/3)"

"(803)

سقط
وأخ(أ،أطم@

"
حوالإب@الخثححدو")271(،"والدكرةالتصرهشرحو"لم(،/1)"لاعتدالامراد

"

)ر((153)الطر"لرهة
"يأللا"أر،@ي

لي
وأخ(أ@أ،

"

@يا
لرتةط"أط@يأ(7)

"

"

(162)المي@د"والطراوتأجرتحقديم(172)واقدكرة،الصرةشرح

"

والتعديلالحرح
"(2/37)



اويلنواتقري@شرحلمحياللىاوفىرلصت@

علىحديتهفيعتبربالضنبملتشتعرلاالعيارةهدهلأرقال.كماوهو

يقاومولاثقة،فهوبه،بآسلاقلت:إدامعين:بنيحيى

الفق.آهلعنحاتمأبىابننفلنفسهعنقوله

الضلاحاسقال
تشعرلااليبارةهدهلآنةقالكما)وهو"

"الضالطشلموا@قةحديته(فيعتبربالصنبصد
(1)

أوائللىتقذم(ما)على
الئوعهدا

(2)

إلكله.قالوقدحيثحةلأيقالألهمعين(لنيحيى)وعن

لهلآسالالكقلت(إدا")صعي@-:فلادلأس،لهلي@@لادتقول

"حدثهيكتلابتقةهوفليسصعي@.هولكقلتداوفهو@قة(
()

اللمطيى.باستواء@أشحر

الضلاحاسقال
لالحديث،أهلم@غيرهع@حكايةه@لي@وهدا"

لسه

(6)

حاتمآبيالننقلنمسهعنقؤلهئقاومولا)7(أ"حاضةإلى@سه

المن(.آهلعن

"(@أح/66/العرافيقال

لأس،بهلي@قوليإنمعشاسيقلولم

تقة،كقولي
وللتقةتقة،هذا@هوفيهقالم@إدقالإتماالتسوية،مهيلرمححى

5@الخعحيرمراف،
"تقة"

"لهلأسلا"التحميربم@أر@ع
الثقة.مطلقاشركا@يد@

1أ@/أندلكعلىويدل فقيلحندة،أبوحدثنا"قال.مهديابرلا(/20
سعحةالثقةخيرا،وكادمأعولا،وكانصدوقا،كادفقالثقة؟أكانله:

وسميافى"

"المقدمة"

رط(@ي

أر(@ي

أ@(ي

"

والحرح

"،حثهلأدى"
و@ى

"الكماله"

ا

(160/1)"لخعاإايل

(462)الطر(2)

حمنمه،ألىأحمدس"

.(99/1)"الكماية"(5)

(309)"المقدصة"(7)



صفةوالعشزودالتالثلتوع
لهيتحلقئوماروايتهتقطص

وينضلر.فيكتبشيخ،لتالتة:ا

لرالوححا@-عدحااسمألت"قال.دبالمر؟وخكى
ننة؟ع@ء

"قال

تدرب
(1)

القظاد"سعيدسسحىأ(/90أط/الناتةإتماالحقة؟ما
(@)

"
(3)

منأقل"الصدقمحلهأ"تنبية
.!"صدوق"

@ولهمالدهيحعل
لهم@ىمؤخراص"،الضدثمحله"

صذوو"،"

الرا@ىوسعهتلحهاالىالمرتمهإلى
الضدد،@ىفالعهصدوفالأن)د(،

الضدقمظلقومرتةمحلهصاحهاأنعلىدالمإ،الضدق،محلهسخلا@

وهيالحرات،ص)المالتة:(
دكرلاما(@أ@/86/حسصحامسه

يه)وئنطر(حديةفيكت@("أحاتم:أ@ياب@
"

(6)

@يالعراقيوراد
ماالضدثإلى"الضدقمحلهقولهممعالمزتةهذه

"الحديتحس@الحدب،حيدمكرروسط،شيحهو،

@ال!شجخوراد

لام
لهصدوديهم،صدوقالحمط(سيئأصدوق"

لأحرةتعيرصدوقيحطئصدوقاوهام،

لك@ويلحققال:
لوعرميم@

والقدر،(@أد/48/كالثع،سدعة

لخحفموالإزحاء،والحم@،وا
(11)

"
(12)

تدريلا"أر(@ي
ا

الرحالومعر@ةالعلل"
1اليروديلرواية" 4 8 1

"

والدكرهالحصرهشرح
(1/4)"لاعدالامراد"(4)(174)"

"

1)271،"وال@دكرةالضرةشرح 73)

إ

والخعديلالحرح
"(2/37)

العرا@ىعدالدى
"

شحأوولمط،أووسط،شح
"

"

شرح
وال@دكرةلتحصحرةا

1)271،ا سقط(9)(73
وأح(أط(،م@

ثي
محطثئ"أ@(

ا

لي
""الثرب"

عيرهصالداعيةلاديع
ا

"
(81)"الثدبتقرب



يالموا،تمريصشرحلمحى4،/الرالصر5،

للدعتبار.يكتبلحديث،اصالحالزابعة:

كت@لحديث،الينقالوا:فإذافمراتب!الجزحألماظوأفا

لحديت،الينقلت:إذالذارققني:اوقالضحتبارا،اوينطرحديته،

بشيءمخروحاولكنساقطا،يكنل@ا
العدالة،عنيستقص@لا

وهيلزالعة()ا
بحس@سادسة

دكرلاما
(1)

لإئهالحديت()صالح

أويمظر@يه(عتبار(للدحديثهأ)يكت@(
(2

به،بأسلاأدأرحوأدله،شاءإدصدوق"فيها:العراقيوراد

ضويلح
"

الإشلام.شحوراد
"مفحوذ"

)فإداالئعديلمنقر@ماأذناهاأيصا،فمرات@(لجرحاأدماض@)وأفا

كت@الحديت،لينقالوا:
()

)اعتبارا(.فيهوينض@ر(حديته

قلت:إداالمتمهمييوسفسحمرةلهقاللفاالذارقفني(-)وقال"

تريدأيىلي@فلاد
)6(؟

متروكشاقطا(يكندمالحديتلينكدت:)إدا

أمجروحا(ودكنالحديثأ
(7"

"العدالة(عنيسقمدلاأ،أ@/121/ستميء
(8)

وم@
@يماالمزتةهده

(9)

العراقيذكره
"

مقال،فيهولينلين،@يه

لي@بحخة،ليسبالمتيىلي@لداك،لي@وتسكر،لعر@صع@،

ماللصع@لمزضيئ،لي@لعمدة،
ليه،طعنواصيه،لكلمواحئ@،فيههو،

"أر(لي
"هدكرط

"

طروا(173)"والدكرةالتصرةشرح
ما@ييقصدلعله

(81)"التقري@"

لعدط
@ي

ثيوكدلك"،له"أط(
"

لاسؤا

سقط
أح(م@

السهمييود@سحمرةسؤالات"
"11)

@ي
ما"."أ@(

"،لالمش"أرأ@ي
و@ي

لمى"،"،ه(1

سقط(2)
وأخ(أ@(،م@

(162)الخقييد""

(5)
."يكئ@"أط(@ي

دالكمايةوا"،السهيحمرةت

(10)
وأر(وأ@،،أد(،دي

وأح(.أط،،@ولمقط



صسةرالعشزردالتاتالنوع
لهيتعلدثصاايته،ر،ثقملىص

-

ءحأض

ولين،دونوهوحديتة.ئكتبلقوفيليسوقولهم:
ضعيفقالوا:دا

ا:قالوراذابه.يغتبربليطرح.ولابقوفي،ليسفدونالحديث،

حديته-ئكت@لاساقص@فهوكذا@،أوواهيه،أوالحديت،قتروث

"الحمح@سئئفيه،ضظغود
(1)

دود)وهورللاعف)حديته(أيصاث@ت@(لصوي.ليس)وقولهم

فهيلين(
أشد

لي
الفع@

للئقرولالقوي.ليسفدو@الحدب.صعيصقاثوا)وادا

ثالئةمرتةوهدهأيضا،له(يعتبر

وص
العراقيذكرهفيماالحرتةهده

الحديث،م@كرط@مطصعيث"

"صغموهؤا؟،أمئكر(حدثه
(3)

لاساقضد.كهوكذا@.أوواهيهاوالحديث.متزوتقالوا)واذا

يعتحرولاحديتة(ئكتب
وقلنهطمرت@اد،هاتيرأنإلائ@تشهد،ولاله،

العراقىدلكأؤصحوقدأيضا،لحديثهائشرلاأحرىمرتبة
)د(

الرالعةوهىقل،ائتيالمرتبة@
دودسه،حدل@رذواحدية،رذ"

مظر@(أضظرخ،حديثه،طرحواليرة،واهحذا،ضعيصالحديث،
(@)

ارمالحديث،
شيءليىله،

شيثا"يساويلا

لحديت،ادا@هث،داتركوه،لحديت،امتروكوك،مترويليها.

يعخرلاعهسكخوانطر،@يههالأ،سافظ،
ليرلحديه،يشرلاله،

عيربتقة،لي@لالتقة،
محهممأمود،ولانقة

لالوصعأولالكد@،

"

لإيصاحوالميجداو")771(،"والدكرةال@حرةسرح
"

سقط
"(3)أط،س

ثرخ

@ي
لماموا@قوهو"،داهه"أوأحأ@،،

لي
"

الحرح

"

أ@لى(6)(176)"والدكرهالصرهشرح

العراقيراد
شيء"لا"

(8)"

@ثرت

العراقيقال
ليمىالحارييقولهماالعارتادوهاتاد"

لتصر@(162)

(177)"وال@دكرةلخصرةا

بللخعدوا
"

مط.،1
@

"

لدكرةواالخحصرة
"(176)

حدي@هتركوا
"



المواويتمربشرحكىفى4الرارلبت@

لحديث،افقاربوسص@،لتاس،اعنهروىفلانألفاظهم!ومن

بذاكليساك،بذليسشيء،لامخهوذ،به،يحتئيلامضمطرفي،

بأسا،بهأعلمماضغص،حديتهفيآوفيه،القؤي

وضعيضع،وضاع،أدحال(يكذ@،كداب،ويليها
حدثا"

التاس(عنهروى)فلدنوالتعديلالحرح@يألفاظهم()ومن"

الئلاثةلألفاطاوهذهلحديت(امقاربأ(أح/76/وسم@
@ي

(4)

التيالمرتبة

"فهايدكر

شيح
@،/80أ@/"

وهي
الثالثة

ذكرهفيصاالتعديلمراتمن

المصئ@أ1

مجهول(به،يحتئيلا)فضطرب
(7)

فيالثلاثةالألماطوهده

1أ@/المرتة وهيالحديث،صعي@@يهااتتي@،/21
ال@الثة

@راتص

ا

هدهشىء(
المصئص،أهملهاالتيحديثه،رذمرتبةص

وهي

بعةلراا

ضعف(حديتهفيأوضعفأفيه(القوي،بذاثليسبدات،اليس

هده
الأولى.وهيالحديث،لينمرتةم@

كأرجوالتعديل،مراتبآخرمنأومها،أيضاهذهبآشا(بهآعدم)ما

لاطأن
به.أ(أد/58/س

العراقي.قال
أوهذه،"

(8)

العلمعدممنيلزملالانهالتعديل،فيأزدع

سقط(1)
وأخ(أط(،مى

راحع(2)
ا

(3)(176)"والتدكرةالتصرةشرح
@ي

وسقط!"وأر(أد(،

"أ@(@ي(4)
م@

"

سقط(5)
الوها@.عدط(345/1)والطروأح(أط(،مى

(6)
@ي

وأح(أ،وأط1(،5
(7)"مصطرسة"

"محهولة"أ@(@ي

أ@(م@(8)
السحسائرو@ي

"هدهأو"



صعةوالصشزردالنالتالتوع
لهيتعلظوماروايتهئقبلص

تقذبمامعانيهاعلىويستدذ
م.

"دذلكالرحا@حضولطأر/96/1(لالأس

صميعيثيروإليهقلت:

(2)

اتهاو@@معاليها(على)ويستدلالمصس@

دلكتمينوقدم(تقذ)بما

البخاري(عند"عنهسكتواو"نظر"،فيهأ"ة

"عهسكنواو"لطر"ه@"يطلقالسحارى
وصطلو@حدلنهلركوا@مم@

منعلى"الحديثمخكر"
عهالروايةتحللا

(@)

أ.أتتجزالعدالةأالتانى:

مصرحالمراتصتقدمما
ألكمه(ت@حرأ،العدالةلأد

)د(

لاعتار

فيوخهاد3الذينباعتبارتتحرأوهلالضبط،
الحلا@ولطيرهالمقه،

تحرء@ي

وهوالاحتهاد،
الحمطشحزؤوقياسه.ليهلأصحا

د@بكوالحدبث،@ي

لطرو@يهالحديث،مننوعدودنوعفيحالطا

ةأ"الحديثمقارب"أضبطالتالث:

العراقىقالالحديث،مقار@قولهم
صط"

الضحيحةالأصوللي
(7)

"

(2)لمعاه(173)"والتدكرةالتصرةشرح
صعأر(ادي

"

"الطر
12/4)اللاء"أعلاملمير 2/2)"الكمالتهدبوالم(،1 ولامراد3(،4

3/1)"لاعتدالا 4ال@رحمةحرأوافي(30 2 9 "المكتو"1(،4

3/4)للرركي 3،)7

لإلصاحواالصمدو"
المسدد!المولو")671(،"والدكرهالحصرءشرحو")361(،"

@يلعصهمص@وقد(10)
دلك

"الطر

الاريح
2/1)الحما@لروايةللمحاري،"لأوسطا /1)الحراد"واسحوه(07

2/2)الكرىاالناثعهطما@و"6(، (397/5)ححرلاسالعلس،لحلسو"4(،2

سقط
@

أط(

4/4)للرركثيلمحيط،االحر" 98/4 99)

العراقيعدلحدما
"المصصعلىالمسموعة@



اتقري@شرحكي@الرا،ريصل@
لنواوي

الكسروأدوالكسرالمتحديهحكىال@يداسإنوقيلالراءلكسر

م@
مروالفتحالتعديل،ألماط

الحخريحألفاظ

دلكوليرقال
اسحكاهمامعرودار،والكسرالمتحلللصحيح،

العربي
"

منحاذكلعلىوهما"الترمديشرح
ومم@التعديلألماط

الذهيدلكدكر
الم(

هوالمقار@الثيءأدالراء،@تحمنفهمدلكدائلوكأدقال

الئعة،معروفا@يولي@العوام،كلاموهذاصالرديء،
علىهوتما@

قولهمنالوخهش،
()

حديثهمعساه:إنقال.كترل@نوقاربوا"سذدوا"

@حومنعيره،لحديثممار@
1أ@/معناهقال: حديتيقاربهحدي@هأنأ،/22

(71"المثاركةتقتصيداعلومادةغيره،
انتهى

حرمومفر
ديالحئقي@يتحريح،ا@حلأن

"
الاصطلاحمحاسن

وقال:"

تئرثعل@حكى"
(8)

رديء"أيمقار@،
(9)

ألتهى.

ماالصدقإلىوقولهم:
ماوللصغفهو،

الضدق،م@@ري@معماههو،

الكلام،فيزأثدةومامقدرأ@ربيتعئقالحر@حر@والصع@
مسلمعدالحساسةحديثفيوالمصنفعياصقالكما

"
المثرققبلمن

العراقيعدلحدط
محخصرهثيالوويالديىمحيالش@حصطهكدا"

"

"الطر

لاصطلاخ@ا@حاسى
"(310)

عدلحدها

العراقي
"لالوحهي@الحاريع@الصحيحةالحليأيضاصطوقد"

دلكأرالحراقيعد
مي

أحدهولمله،الميراد""مقدمة
عده،التعديلألماطسرد@ي

لي@لعل
سقظادسحتسا

"أ@(لحدها@ي
وسلمعليهاللهصلى

"

6الحاريأحرحه 4 6 4،)16 4 6 2ومسلم1(،7 8 1 عائةحديثمر(81

والإيصاحالمي@د"
"(162)(8)

"أ@(@ي
هو"

"

الاصطلاحمحاسس
"(310)(10)

أح(@ي
"والصعي@"

)
مقرزا""أد(دي



لهيتعلقوماررايتهتقطمنصمةوالبشزودالتالتالنوع

"ماهو...
(1)

أثهإئاتالمراد
المشرقحهة@ي

(3)

رائدةالاء@كأنيه،ترذدلاواحدا،تولاأي@رة،وا؟
(3)

لالحشاهيرومرةلالمماكبر،مرةيأتيأيوتحكر،تر@
(@)

مسلمأخرحه
2 9 4 21)

المعلمإكمال"
"

8/5)جاصللقاصي ليالوويوعه2(،0
"

سلمشرح
"(18/

1 والطر(09
الويةالكت"

"(2/2،122)

(2/31)"الويةالكت"الطر

@يالقاعيقولمدا
(2/32)"الكت"



لنواوياتقري@شرحفيفىالرا،ريصل@

-

والعشرونالرالعالنوع

ضئطهوصفةوتحملهالحديتسماع@ئفية

قؤئمالثانيومنعقبلهما،تحفلهماالبالغالمشلمروايةتقبل

وصفةوتحقله.الحدت.سماعكيميةلعممنرودةوالزا-التوع)ا

الكمرحالقبلهما(تحفلهماالبالع،المسنلمرواية)تقبل

والصسا.

تحغلهماروايةقولأيالتاتى()ومنع
@ي

)قونمالصا
(1)

فآخطتوا(

اللهوعدوالحسش،كالحسر،الضحالة،أخداثروايهقملواالناسلأن
لن

يد،فيسوالائصأ(/91أط/لشير،سوالعمانعباس،واسالربير،

لرفزقكيرمنوعيرهم،محرمة،لنوالم@ور
ولعده.البلوعقلتحفلوهما

عتدودوالحديث،محال@الصساديحضروفىالعلمأهلكادوكدلك

لعدبروايتهم@،أح/76/

البلوع.

وم@
فظعملنحبير(@أد/58/حديتالكفر:حاللمحيتحملماأضثله

أتهعليه:الحمق
@داءوكادلالطور،المقر@يقرأ@يكسروالتيسمع

للسحاري.روايةولمحييخلمأنقبللذرأشرى
الإيمادوقرماأؤلودلذ"

قنبي@ي

كماللئامحيهةوحههو(1)
دي

االكت"

3/4)للرركثي 62)

المهاح
"(5/1 8 3/3)"المحيطالحرو"7(،9 28)

3الحاري(2) 0 5 6ومسلمدمصاه،لهواللمط1(،0 31)

4الحاري(3) 0 2 31)

اطر@وا
شرح@يلإلهاج



الموع
ا

سفاعكنصمةلحمترودوالرالح
رصمةوتخفلهلحدي@ا

فى@

الحديتبسماعيتتدئانيستحمثالغلماء.مننجماعةقال

الآزمانهدهفيلضوابواعشرين،بعدوقيل؟سنة،ثلالينبعد

ها،الثالقالحلا@يحرولم

في
رأيتدعمالكا@ر،دحلافصاه،

علوم
(1)

@يه،الحلا@أحرى"الحديث

تحملهعالا@ايص@طلاالصيلأنكأئه

الق@طآ@التط@
@يي

"كتاله

ليالصهح

أيضاالثاسقو@ي

بسفاعيبتدئأديستحب@،.أ@/221/الفلماءمننجماعة)قال

لسة،عشرين(لعد)وقيلىالشامأهلوعليهسنة(تلدتينبعدالحديت

الكودةأهلوعلبه
(2)

@،أر/96/

"
كاد"@قالئعيم؟أيع@تكت@لمكي@إشحاق.سلموسىقيل

يستكملواحتىصغازاالحدبطدفيأولادهمئخرحودلاالكو@ةأهل

"لسةكري@

الثوريسميادوقال
للعتد@الحدثيظدأدأرادإداالرحلكان"

"لسةعثريندلك

ينت@"الا@عية:صالزبيرياللهعدألووقال
)د(

@يالحديثكتث

العحئمرين
القرآدلحمطدولهايئشلأنوأ@قال:العقل.مجتمعلألها"

لفقهاأي"والمرائض

سلسلةإلقاءالحلحوطصارأنلعدالأرفان(هدهفي)والضوا@

@ي(1)
"أوأحأطأ،

علم
"

(2)
ثي

1/2)بة،الكط" سس،لعريكنودالصرةأهل"فالهارودسموسعى(00

للافي!الناموأهللحنرب@،الكو@ةوأهل

الماصلالمحدت)3(ا
1/1)الكما@ه،@ى،الح@طرلمهوم@)681(،" 9،9002)

1/1)الكثاية،و")781(،الماصل،المحدث")،( 99)

لى(5)
"

دمى"لارلح
"سحص"

الماصلالمحدت)6(إ
/1)دمر!لارسحو"2(،1/00)"الكماسهو"1(،87،188)"



اتقربشرحفيالراو؟ري@ل@
لنواوي

يصححينمنبه،التبكير
له،يتأفلحينوتقييدهوبكتبهسماعه،

أنالله:رحمهعياضالقاضيونقلالألثئخاص،باختلافويختلف

وعلىسنين،بخمسالشماعفيهيصحزمنأولوا3حذالضنعةأفل

العهل.استقزهذا

فهمفإنالتمييز،اغتباروالضواب

الضغبرأيسماعه(يصححين)منبالسماعأيله()التئكيرالإشناد

)وبكتبه(
(1)

)و(ويستعدله(يتأهل)حينوصطه)وتفييده(لحديثاأي

محصوص.سنيحصر@يولاالأشخاص(باختلاف)يختلفدلك

حذدواالضنعةاهلأق"عياض:القاضي)ونقل
(2)

يصحزمناول

("سنين)بخمسللصغيرالشماع(فيه
(3)

للحمهورعيرهولسه

الحديثأهلبيرالعمل(استقزهداوعلى"أالصلاحابرقال

"دصاعداحمسلاسفيكتمود

سمع
"حض@ايملعلم@ان"،

أوحصر"
"أحضر""

ديوحختهم
صرعره،أخذرفيارواد@دلك

الرليعمحمودسحديت@
عقلت"قال

حمساسوألادنو،صوجهيليمخهامخةكج@اليمن

لسي@
"

(8

البحاريعليهدو@
(9)

الضغيرسماعيصحمتى

الصلاحكالنالمصنفقال
(11)

فهمفانالتمييز،اعتبار)والضواب"

أح(أ@(،@ي
"،ويكخه"

"وتيهه"أطأو@ي

ا"(3)وا"@"أط(ي
لإلماع

معاهد(62)"

الدا"
المبهاح

"(1/2 (179)"والدكرةالصرهشرحو"6(،7

الصلاحاسعد
الضأحرير"الحديثأهل"

الصلاحاسمقدمة"(7)"دلك"أط(ي
سحوه(315)"

7الحاريأحرحه 71)

"أد(لعدها@ى
صوعره

محمود"حدلت

لطا"(
ري

"(1/2 للسالكرى"الس@او"لتح(،/05
(5/371)في

(315)"لمقدمةا"(



االتوع
سماعكتميةلشنرردوالزالع

صبطهرصمةرتحملهلحديتا

نحوورويقلا،لاوالشماع،صحيحمميزاكانالجوابورذالخطاب

حنبل.بنوآحمدهارون،بنموسىعنهذا

حمئايا@داروالسنماع(صحيحفميزاكانالخوا@.ورذالخطاب،

المخةمحمودعملصيلرمولا@أكثرخمسال@كادد@فلا()والآ
@ي

قدعة،يخقمرقدللتمييره،م@لعيرهتمييرأ،أ@/321/أدال@،هدا

@رأقلولسهدلك،م@ليعقللاأدمهيلرمولايريد،
أس-يد@ولادلك،

."يسمعهمفاعيرهاعقلالمجة،عقل

@يالق@طلاليوقال
"كتا@

المحنهح
الضا@ال@احارةما""

@
ض

لصحيحالحذه@والتحقحق،ا
"

ا@قالمارو@(ل@موسى)صالتمجيراعتاروهوهدا(نحو)وروي

شخلموسى@إصهآماحمبل(ين)وأحمد(@/91/@أ(أأد/68/الحماظأحد

يسمعمتى

(1)

الحمرةليىإدا@ر@"@قالالحدي@3الصمحى
(@)

والحمار"
(3"

صسئلفإلهأحمدوأفا
سله@دكر"وصطعتملإدا"مقالدلك،

يحورلاقال:أنهرجل
لهيكوفىسماعه

@اليلأدلسة،عثرةحم@

الت@ول،شروقالهدا@أ@كر@ولهلدر،يوماستصعرهماعمر،واب@الرأءرذ

يصخعفكي@
(@)

ولحوهما"ووكيعلسفاد
)د(

كىالحطبألسدهما
"الكماية"

المألة،أصللقوليى@يوليساالتحييز،اعتارإلىراحعاد@القولاد

حتللعراقيحلافا
@هم

ثأموال،أر@ةحكى@يها@دلك،
ادأفكآته

حكاهوقدعترة،حمسوهوأ(أح/86/لأحمد،المذكورالقولحكاية

@يالخ@
"الكماية"

احرس،صوحكىمعشسيحيىمهم.عى@وم

(1)
@ي

أ@،

"الكماية"(3)

(4)
لي

أ@،

(6)
لي

أط(

"الكماية1(7)

)1/822،و)1/922(،

الصح
"

تصحي@وهوالعرايى""

(2)
@ي

الحقر""أ@،

2 يرثرقإدا"للمط(29
اوالقرةالدالة

1/2)"يةلكماا"(3) د@صرث(21

الححصره)شرحواطر
"،971(1 80)



لنواوياتقري@تمرحفي@الرأ،الصت@

أقسايم:ثمانيةومجامعهاالحديث،تحقلطزقآقسامبيان

وضحيرة،املاءوهوالسنيخ،لقضدسماغةالآؤل

عثرةأثلاثهاروريريدسمهم

ديقيلومما
عرير،إلىواحدالعددصيحس@أنالتمييرصالط

الفلقراسحكاة
(2)

يصحالعريأنعلىأك@رممأداقالوالعحميالعردىديرالسلميو@رق

والعحمي(مححود،لحديثلسير،أرلعطعإدالسماعه
(3"

ستبلعإدا

سمعتأقال:الخطي@دكرهماالممييرإلىالمرحعأدعلىيدل

الاتاصي(
(@)

أ(/70أر/حمم@وليالقرآدحمط@"يقوللآصسهالي،امحغدألا

يسمعواأنأ@أرأدوألسش،أرلعوليالمقرئلكرأليعدوأحصرتسير،

لي@قالالمتماع،ع@يصعرإتهلعضهم.@القراءله(حصرتديهمالي
سورةاقرأا@كلرفىاس

سورةاقرأ@قالفقرأتها،الكالمحرود""
التكوير""

1أ@/شمرأت@، سورهاقرأعيره:لي@قال(@/23
ولمفقرأتها"،والمرسلات"

سمعوأالمقرئ:اسفقالقال)6(،أ@يها(أعلط
(7)

عليوالعهدةله
"

ثمانية)ومحامعهاترجمةهدهالحديت(تحقلطرقأقسامليادأ

غيرصتحديثأيوغيره(املاخوهوالشنيح،لفضدسماع

1/2)"الك@اية"(1) 22)

(2)
كما"الهعلىإنرحهلي

لى
"

ثح
(319/2)"المعت

ستط(3)
(4)وأ@(أدأ،مر

أط(ثي

عبهبدلالمعىكادوإد"،الككلالةلر@يا(5)

سقط(6)
(7)أ@(حا

أر(@ي

1/2)ديةلكعاا"(8) 28)

أخ(سوسقطأد"،"



سماعكيميةلعشرودوالزالعاالتوع
صتطهوصممةوتحقل!لحديتا

قالالجماهير.عندالأقسامأرفعوهويمتاب،ومقحفضد،من

كييجورأتهخلدفلاعياض:القاضي
فييقولآدللشامعفدا

لنا.ودكرلنا،وقالنا،كلاوسمعتنبأنا،واوأخبرنا،حذثنا،يته:روا

لهكتاوو(ومن)1(ألل@يححمصد()منيكودمهاوكل3ء،إما

الحماصر(عندالتحفلأطرقأغلىأقيالأ@سام(أرفع)وهو
(2)

مقاطهوسيأقى
الآقي.القسم@ي

الرتةأصلاستوبا@يد@عيره،م@أعلىوالإملاء

ريخوالهنجلا@لاا"غهدنه-م@ليرأإليهألسدهعياض(-لماضيا)قال

للشامع(هدافي
(3)

أله(عهروايته(كىيقول)أرالثيحص
(@)

ا،)حذت@

د"لا@لنا(كر)وددفلالنا()وقاليقولنا(فللاوسمعتنا،وأنبآنا،خبروأ
(@)

الصلاح.أسفال
"

و@ي
اشتعمالهشاعديماويحميلطر،هدا

ص
هده

عيرصسجعبمامحصوصاالأنقاط
صسمعليمائطلقلاأدالث@ح،لمط

الإيهامم@يهلمالفطه،
(6)

"والإنساس
(17

العراليوقال
شكولافنحه،الإحماععليهوحكىعاص،دكرهما"

عرصاأوإملاء،السماعكادهلي@أدالسامععلىي@لاأثه

قال
يؤديالإحارة-فياشمعمالهااشتهرأدلعدألأ@ا"-"إطلاقلعم،

يطنأرإلى
(8)

م@ديسقطهإحارة،أ@هلهاأدأهلما
لا

ديسيلها،يحتح
لاأد

ئستعمل
(9)

ال@ماعدي
(10)

حدثلما
الاصطلاحم@

"
(11)

1اط/ / 92)

ا(
@ي

للنميحأي"أ@(
"

راحع(2
لإلماعا"

الخحصحرهشرحو")96(،"
"،181(1 82)

3)
ي

"أط،

لسامع
أر(مىسقط(4)"

"ه(

الإلماع
مى(6)(69)"

التدفبماوميأ@(

ط@!"أ@،أد،،كأ(8).(316)"المقدمة"(7

الحفةوديأط(م@(9
بسخعمل"

"

10)
دي

"

""التصرةشرح

دالسماع،المخصل@ي

11)"

(182)"وايدكرةالخحصرةشرخ



النواويتقريصشرحكيفىالرا،ريصل@

وحذثني.حذثنا،ثمسمعت،أرفعهاةالخطيبقال

@يالعاراتأي.ارفعها(الخطي@)قال
حدثنا،تغ)سمعت،ذلك

لاووالمكاتة،الإجازة@،أد/68/فيسمعتيقولأحديكادلالإلهوحدثنى(

لييستعملهاكانالعنمأهللعص@إنحذثنا،لحلا@يسمعه،لمماتدليس@ي

ريرةألو،@حذثاقالأسهالحس@ع@ورويلإحارة.ا
ا

حذثوتأؤل:
(2)

يمعلمأنهإلالها،والحسرالمدية،أهل
شيئامنه

(3"
"

الح(

1أ@/ أ(/24

الصلاحاسقال
"

م@ومهم
"مهشقاغالهأثت

)د(

لمالحس@أنعلى@اطعدليليقملمإداوهدا"العيد.دقيقاسقال

يسمع
إيى"أ6(.يصارأديحرلممه،

العراقي.@ال
الصريالحسنعنقالم@حاتموأبوررعةأبوقال"

أحطألقدهريرة،ألوحذثا

يسجعلمأنهالعملعلبهوالديقال
قالهمه،

(8)

أيو@هما:@@

ولهرس
أسد

والتسائي((12)أوالترمديعيدسويوس

أحمد@امال!أحرحه
ير

87الصسد"" 4 لييعلىوألوله،واللمط(21
مده!"

6 2 3 11)(11/1 إدهريرةألوحدناالحى،حدناراشد؟عادسطرب@ص(04

داك
"ع@راللهرسولطقالقاللالمدية،ولص

الأعمال.،تجيء

@ي
وأخ(أ@(،

"
"حديث

ماوعسوالهااصطرا@،السحوطيعارةلي
بر

أهلحدتألهويآول@""الكمايه"
يسمعحلملالمدله،داكإدالحم@وكادمهم،الحسوأدالصره

شحتا"مه

"وعده(216/2)"الكماية"
سمعتلقييستحمل4و

مىشيءير
"دلك

احقرلاا"(6)سحوه(317)"لمقدمةا"
"(219)

لحوه-

حاأليال@أحرحه
@ي3

بلالمرا@"
"1 0 @حس@ررعةألوالقائلأفىويه(91

"،قالط"أ@(
"وقاله"أأ@ومى

"

6حانمأليلالى"المراسبل الرمديحامعو"ا(،"1
2حديت@د(5/62)" 7 0 31)

1حاأليلاسدالمراسيل" 0 8 ويه(13
"

يرهو@
"

ةالمعر@"
وال@ار-

"(2/1 "المراسلو"9(،0

1حاأديلاس 0 2 "الس@و"3(،1

2حديث@د(5/62)مديللض 7 0 حاألياب@وعد1(،3
3

"رآهولا"

"

2حديتلعد(617/4)الرمدى"حامع 4 2 2حدتلحد(163/5)و5،1 8 8 91)

سقط
"أ(المأر(م@

الائنص
"،6/861(1 69)



الموع
ا

سماعكيميةلعشترودوالرالع
صمطهرصمةرتحملهلحديتا

الاستعقال.فىكتيروهواخبرنا،ثغ

-؟-ثأ-

لخطي@وا
(1)

هموعير
(12(3"

حدنا""ليست"القظاد:النوقال
@يسص

@كليسمع،قائلهاأر

"

صحيح
"

انذيالدنجالأنتاديقول(الذخاليقتلهالديحديثيرمسلم
"يبناللهرشولبهحذثنا

(@)

الميتاتمتأخرالرجلذلكأدومغلومقال:

معمرتاللكىمحهم،وهوأمه،حدث(@أح/86/المراديكودأي

)د(

مسمالعلالحيشدالحصر،إنه
"سخاعه

ىكتير@وهواأحبرلا")حدثا""يتلو)ثغ("الح@قال

م@سمحوةلييايسنعملوديكادودلاحماعةإدحتىالالستعمال(
الحلطط

محهمغيرها،
"

اللهوعد(@/70أر/سلمة،حقادس
سوهث@مالغارك،س

اللهوعيدبسير،
وسوعحم،هارود،ويريدسالرزاق،وعدموسى،س

أحمدسم@عودوأ@راهويه،ل@شحاق@التحيمي،يح@ىسويحىعؤد

وعيرهمالزارلان،أيوبومحمدسالفرات،
"

(8)

م@أسهل"أحرلا""أحمد.وقال
شدبد""حذثا""،حذثا"

(9)

(216/2)الكماية،"

يحالمألياسدلكأحرخ
امملالص"

"1 0 ص1(،3

المديي
1 0 ريدوعلىس1(،6

ثي
"

يوصوراد""وال@دكرةالخصرةشرح
قط،رآهما

"

مسلمجح
"2 9 دحعاه38،1

فاله
@ي

لىالموويأ@اد،الحدبتهداإنر"حامعه"

"لكتا"

3/4)للرركي 73)

"

شرح
لحصر@(183)"والدكرهلصرها

@ي
"أ@(

عو@
،"

ودي
"أط(

عود"عمرس

2/2)"الكعاية" 1،62 الكما"(9)لعدطوما(17

1أحمد@امال! 0 -3وعلي1(،4

سمعوقيل
صعي@وهومه

ل

"

ملمشرح
واط@(18/96)"



لنواوىاتقري@شرحكيفى4الرارلصت@

الشنيخ.علىبالقراءةأخبرناتخصيصيشيعأنقبلهداوكان

حذثناالشنيخ:قالالاستعمال،فيقليلوهوونبأنا،نبأنا،اثغقال:

دلالةسمعتفيليسإذأخرى،جهةمنسمغتمنأرفعوأخبرنا،

بخلافهما.إياء،رؤاهالشيخأنعلى

الضلاحاب@قال
أخبرنا""تخصيصيسيعادقبلىهدا)وكاد"

"الشيخ(علىبالقراءة

بعد)ن@ا("الحطي@.)قال(
فيقليلوهو)نبأنا"وأنبآنا"")أحرلا""

"ستعمال(لاا

الضلاح:ابىالشيخ()قال
احذتنا")"

"سمعت@مناركعآخبرنا@و"

بالتشديدرؤاه(الشتيخأنعدىدلالةسمعت"فيديسإدأخرىجهةص

دلك.علىدلالة@هما@إن")بحلدفهما(لهوخاطهإياه(أ

السرصالرقاليبكرألاالحالط@،أ@/421/شيحهالخطي@سألوقد

يقولولا"سمعت"الآلدولي؟القاسمأليع@رواة@يمالهميقولكوله@ي
أجرلا"("أولاحذثا""

(3)

كادالقاسمأباأنلهفدكر
مع

ثعته
(4)

وصلاحه

يعلمولاالقاسمألويراهلالجثيحلسالزقاليفكادالرواية،فىصسسرا

لحسمعحصوره،
يفول@لدلكإليه،الذاحلالشحمقلهيحذثماممة

"سمعت"

6و@
1يموللا

0

إليهللذاحلالروايةكادقصدةلأنأحرلا""ولااحذتا"

قا

ا

ا

(

ألرركي:
"

"حدئنا"أفىوهوالتمصيل،والضحيح

حذثهإدأزفع

حدله(إد"سمعتو"العموم،أعلى
(7)

القسطلانيقالوكدا"الحصوصعلى

2/2)"يةلكماا"(2)سحوه(317)"لمقدمةا" سحوه(19

سمط
"،نما@"أط(لى(4)أح(م@

أح(و@ى
2/2)لكثاية،ا" 2،22 صمعاه(23

فيلطولهالصلاحاسكلام
3)713،"المقدمة" سحوه(18

سقط
وأخ(أ،أطمى



صنطهرصحهرلحضلهالحدلثسماعكنممةلعشرودواالرالعالمرع

سنفاعلانقآنةغيرقكحذثنا،لنا،ذكرآوفلان،لناقالوأفا

قيليبازااوآوضخحذثنا،منآشبهبهوهوكرة،لفذاا
@

ذكر.أوقال،

اللقاخعرفاداالشماععلىفخمولأيضاوهولنا،اولي،غيرمن

الأقاليقوزلاانهعرفإنسيمالاالمعضل،نوعفيتقذمماعلى

والمغزو@به.الشماعغلىحقلهالخطيبوخمقمئة،سمعهفيما

يشرص@-ليسىأنه

لي
"

الم@هح
"

ليقال"أوا(فلانلناقال")وأما
"أوا(لنادكر"آوأ"

لي
"

@يا(حذتنا")ف@
سمماعلاتقأله)غيرأ(أد/73/متصلأته

(@)
الفداكرة.

(1حذ@نامنأشبهوهوبه

معرحر(لمااوليعيرمندكر(أو،1قالا"العبارات)وآوضح

وسلماصأ@أط/29/اللقاء(غرفاداالسماع،علىمحمول)أيضادلك

الصمةعلىالكلام@يالفغضل(لوعفيمتقذما)عدىالتدلي@
(3)

الا

صعر@(إدسيما
منه(سمعةفيماالآاقاليقوللا)أتهحاله

ب@كحجاج
اسقال"لل@مطأعهخريحال@كتروىالأعور،محفد

حريح
")

(@)

لها.واحتحواعه،الثاسدحملها

عر@لم@أي.له(الشماععلىحملهالخطي@)وخص
دلك،مة

مىلخلا@
يعر@لا

ال@ماععلىيحمله@لامنه،ذلك
)د(

أدهأوالمعرو@

بشرط(.ليس

3/4)للررك@الكت،"(1) 76)
وصحع

بو@المصمص
@يالنمصجلهداأر

العارةهد،

م@
ك@
دلالرركنيكدلثلا،لأمراولبىالافسطلالي،لقولمواثقوأسهالرركي،م

الفسطلالي،اسكلاملقلأدعلىبرد
أعلمراللهللرركي،المص@ثسه

(2)
دي

لماعوأر(اأد،،
"

3-329)انطر(3) 32)

سقطالم(
@عاه(225/2)ية،الكط"(5)أ@(مى



في\أ؟ثئ،؟=
قيالموا،تقري@تموحكىفى4االم)لعهل@

المحدثينآكترويسفيهاالشتيخ،علىالقراءةالتاني:القسم

حقظ،آوكتاب،منتسمع.وانتضصيرتقراأوقرات.لسواء

امسكادالا،امالشنيخحمض@

"@قال.مدهاسوأ@رط
الحخاري.قالحبهت

فهولا"قال"
(11

إحازة،

تدلر"شهود"قال*"فالوحيث
(2)

يقلوولمذلكعلجهالعلماءورد
3 1

5).

وثسميهاالشيح،عدى)القراءةالتحفلأقسامم@التاني()القسم

يقرؤه،ماال@يحعلىيعرصرالقارىإدحيتصصحرضتا(الفحذتينآكتر

ك@ا
المقرئعلىالقرآديعرص

يرحجردنالإسلامأ،أ/5؟أ@/شيحقاللك@
"

""الحاريشرح

لير

وحصوصعموئموالعرصالقراءة
العرصمنأعمكادقرأإداالطال@لأن"

يعارصعخاعارةالعرصلأنلالقراءة؟إلاالعرصيقعولاوغيره،
")؟

الظالىسه

كيره(معأوأمعه،شيحهأصل
)د(

"القراءةمنأحصدهوخصرته،
(6)

اتحهى.

وسواءتسمع()وأنتعليههغيرك(قرا)أولمفسكعليهقرات()سواء

حفص@(أ،أح/96/آوأ،أر/17/كماب،)منعيركمنأومحك،المراءةكالت

درىماال@تئمح()حمطالأرلعالصوروسواء@ي
(7)

امسكاذالا،)آمعليه

"أدألي
هو"

"
ليحرء

الأئمةاحشلا@
كما"والإحارةوالماولةوالطعاكممراءةثي

لي
التقييد"

@صاحوال!
ممدمهالطر"الأئمهنروطالرلالهلنرحالحرءهداولعل(34)للرالى"

"تحق@ق

(14)7،"لأئمةاو@شر

المباحالشدا"اطر
"(1/1 0

،02 لإلصاحواالخفبهيدو"1(،8
النصرةشرحوا)43(،"

(24)ححرلاسالمديى"طقاتو")481(،االدكرةش

لي
"أوأطأ،أ@

يعرحمط
"(5)

أح،@ي
عيرهأوقع@قد"

"

"

الاري@تح
"(1/1 7،91 80)(7)

ثي
"رطأ

روفي
"



كيصيةوالعيئتروثالسويم
صمطهوصثةوتحضلهسماء-لحدث

لإ3؟،

ثقة.أوهوأضله،

جميعفيخلدفبلدضحيحةروايةوهي
عنخبهتنماالآذلذ

به.يغتذلامنبغض

سيأتيكماكيرهتمة(آوهو.أصله
(1)

العراقي.قال
ثثةكانإروهكدا"

وهولرثمايحمطالتامعيرمى

أيضاكاففدلكغافل،عيرمستمع

ثولا.@مخه،ممهاوالحكمالمنمأله،هدهالضلاحاسيدكرولملال.

وبينالشيح،لأصلالثقة)فساكلبن
واحدي@رأيتوقديقرأ،لماالمةحمط

"بدلكاكتفىوعيرهمالحديىأهلالن
(3)

اشهى

الإسلامسيخوقال
"

علىكلثاالصوردىالإمساكترجيحيخحغي

حؤارلأدهالحفط،
)@ا

"
()

ويمهميعر@ممنيكودأنالقارئفيأحمدالإماموشرط

(6)

وشرط
7)

الحرم@رإمام
(8)

@@صحتيكودأدالنيحلى

تحري@القارئ
(9)

للالاولرذه،تصحي@أو
ل@هاالتحقليصح

دشرطهاالقراءةدالروايةأي)وهى(
(10)

جلا@للاصحيحةأروالة

جميعفي
عه،إد:له(ئعتدلامنلعصع@حكنماالادلك

عنهالرامهرمريرواهالحميل،عاصمأ@وهو

(2)(627)الطر
لي

"أط(
"عليهقركأ

"

(4)(185)"ةوالد؟صالتصرةشرح
دي

"أد،

حور"

سحوه(2/46)"الو@يةالكت"
(2/030)"الكماية"(6)

"@ر@"أد(ثى

"

1/4)"العفهأصولالرهاد@ي @خصرالمعا@(12

@ي
(10)"طريق"أد(

دي
طها"أد(

@يالح@نقله
2/1)"الكماية" @والكامهالمقطءحمهورص(65

لأفيداالعلمأهلأنية

الماصلالمحدت"
"(420)



لمواوياتقري@شرحفىلى4الرارلبل@

عرصا"قطحدلاأحدثما"قال.وكيععرالحطيص،ورو@

يممعدلمعلحه،يعرءونوالتاسمالكا،أدركأ@هسلام.محقدسوعر

لذلكمه
(2)

يكتت@الحمحيسلاملنالرحم@عدوكدلك
(@)

مالك.لقاللذلك،

"أحرحوه"
()

@وممم
فيالبيههقىرواهديماالصحالة@سحتهاصقال

"

"المدحل

1أ@/عتاس،وا@@@،أ-" هريرةوآلو(@/25

ل@والقاسمسلمة،وأ@الفسيص،اسالتالعي@وص@
نىوسالممحمد،

حةوحاتالله،عد
ولافع،وعطاء،هرمر،واسيار،دسوسليطريد،س

وممصور،لحسى،واومكحول،هري،لروالشعي،وا(@/87أد/ة،و@5

و
أ

يو
ا-

وم@
والأئمةوشصة،ذث،أيواسوالثوري،حريح،اسلأئمةا

لخاواعيد،وأ@لليث،واوشيريك،مهدي،واشة،لأر@اأ(/93أط/
لىري

"كرةيخصؤدلاحلئي

ل@اهيمإسصالحطي@وروى
أهلياتحطعكمتدعودلا"قال:أنهسحد

العراق
ا

ال@ماع@لالعرص@
"

(@1)

حاأليال@أحرحه
لي3

"

1/2)"والخعديلالحرح 3،)0
لىالحطي@طريقهوص

2/1)"يةلكمااا 90)

2/1)"الكماية"(3)"كدلك"أر(لي صمعاه(91

وأخ(أر(،@ي
"يكف"

ليالرامهرمرىأحرحه
)124(،"الثاصلالمحدت"

ثيالحطجصطريمهوم@
"الكمابه"

(2/9 2،19 31)

"الممقودصالحرءمي

"المدحل

"والطر
المحدثو")1/861(،"الس@@عر@ة

صلالما
2/1)"لكمايةاو"2(،14)" 73)

لي
(178/2)"الكماية"



االتوع
سماعكيميةلعشرودوالزالع

صبطهرصحةوتحملهلحدتا

ورنجحانهالشيبئ،لفضدمنللشماعتقافساوافيواختلفوا

وآشياخه،وآصخالإ،مالك.عنلآؤلافطكيعلئه.نجقاورخحاعلتها،

وغئرهم.والئخاري،لكوفة،والحجاز.اعلماءومعضلم

الحارقيأثمأأ3(الخمجدبواس@دل
(3)

لرصمامحديثدلكعلى

"لهكتالالتي-@أتىلماثعلة

آلمآلكتالئمعلجك،@غشذدساتلذإلي

م@ور@لرلك
الدير،ا@ثسؤالهيالحديثأرسلك.آدلهقحلك؟

للقا
لرع

وراتيسرسولوألاله،حثسماآمتقال
""ا-

دلغا
إلىرحع

أسة(دلوهأي.دأخاروه،نلحهمدإلبه،احممغواقومه
)د(

رأشلموا

@يالميهفيوأسد
المدحل"

"
سيدألوقال"قالالححارف،ع@

ع@حرعدقيالحذاد
ال@

ي
قخهللاثقيلالعالمعلىالقراءة@ي@دلالمجه

صمام
(6)

قاللهدا؟أمركآلله
لعم

"
(7)

صللسنماعفساواتهافي)واختلفوا
تةالصشالشيع(دمط

مداحصثلائةعلىعليه(ورجحانهاعليها،)ورجحانه

مىوآشياحه(وآصحاله.مالك،)عنلماواةاوهولآؤل(ا)فحكتي

وغيرهم(والئخاري.والكوفة،لحخار،اعدماء)ومعطمالمديةعلماء

رو@ضع@اص،راسلص،طأيسعليصالرامهرمرفوحكاه

ححر@يالرعراها(
"

الاريقح
"(1/1 ليللححيدقي(80

له،الوادر""كشا@
3

ححرصاستراحع
دلك

سقط(2
أخ(@

3(ا
1/1)االحارىصحيح اوالطرث@ح(/79

(238)"الحدلمحتعلوممعرله

4)"

الحاريصحيح
"6 سقط(3)محتصرا3،1

وأح،أ@(،م@

"أط(مى(6

"،صمام
@ح(ودي

"

حمام
دىءولبر"

لمله(7
ديوهوالممقود،الحرءمي

لحوه(168/1)والآثار"الى@عردة"

الماصلالمحدث"(8
"(428)



النواويتقريصشرحكي@الرا،برت@

لضحيح.اوهوالمشرق،آهلجفهورعنوالتاني:

عليئص
(1)

أأقال
(2)

"مهال@ماع(@/71أر/دمرلةالعالمعلىالقراءة"

عليكمكقراءتيعليئقراءتكم@إنعليئ،اقرءوا"قالعثاساسوع@
@يالحيهقيرواه

"

المدحل
"

الالعىعنالصيرديدكرأدووحكاه

في(@أح/96/المساواةدكرواإسماهؤلاءأرأ(أ@/621/وعديقل@
المرتةأئحادلا@يأكرهاكانم@علىردالها،الأحذصحة

(6)

@يالخطي@أسند
"الكماية"

مالكا،سمعت"قالوم@اسطريقمن

الزحلألقولعليه،تعرصألىالكتبع@وشئل
قال:3

لعم،
كدلك

@لار"أقرأيفيقولالرجلعلىيقرأالزحلألي@القرآد،

@يالحاكموألسد
"

"الحدبثعلوم
مالكاسمعت"قالمطز@ص

صالسماعإلايحرئهلايقولمنعلىالإلاءأسديأسى
أليح،لفط

والقرانالقراد،فيوجزثكالحديث،هدا@ييحرئكلاك@ويقول

"أعظم

أهلجمهور)عنعليهاالسماعترحيحوهو)التاني(حكي

لمشرقا
(6

وهو
ا

لضحيح(
(10

@ي
وأخ@(أط،،

"

"طا@أديسعلي

سقط
أرأ@

2/1)"يةالكطو")924(،"الماصلالمحدث" سحوه(70

الثاصلالمحدث"
2/1)"الكعايةو")924(،" 73)

"لأعلامواالدلائل"

"المحطالحر"لقلأصللصيربر،

3/4)للرركني 3،)9

3/4)له"الكتو" 81)

2/2)"الكثاية"(7)"الرتة"أد( 60)

"
(259)"الحدتعلوممعرله

وأخ(أ@(،@ي
"الرق"

@يعياصالقاصيحكاه
لإلطعا"

وحراسادالمشرقأهلحمهورع@(73)"



صتنطهوصمةرتحملهالحديتشفاعكنميةلعشرودواالزالعالتوع
-

@بم-

عنيةورواوغئرهقا،ذئب،آبيوابنخنيفة،أبيعنلتالت:وا

مالك.

اصراسحنيمةاليعنعليهأترحيحهاوححو)التالت(حكي)و(

واسالذار@ظيأ3(،عهحكاكحامالك(عن)روايه@لوو(وضصيرهما،دئ@

لا
لحطي@وارس

وحكاه
(6)

سالليثع@أيصا
سويحيىلهجه،واسوشعة،سعد،

لنويحيىسعيد،
اللهعد

مريداالوليدسسوالعتاسلكير،س
1)

أوألي

الضي،داودب@وموسىالوليد،
(8)

حاتموأليعيد،وأبي
(9)

عحارةصأوالحسىجريح،أد@ع@@ارسالنوحكاه
(10"

يرالحيهقيوروى
"ال@ذخل"

اسكار"قالراهيمإدد@مكيص

حريح(
(11)

و،لروطلحةسمياد،أليسوحنظلةالأسود،بروعثماد

@،/93أط/حيمة،وألوالثوري،وسميادإسحاق،برومحمدومالك،

بروسعيدذث،أليب@واوهثام،
أسي(أ

(12)

سوالضثتىأ(/88أد/عرولة،

2/9)"لكمايةا"(1) 2/9)"يةلكثاا"(2)(71 71)

(3)"
الاري-"كمايللدارقطي"مالكعراث

1/1)لاس-" 80)

العلممأحد"(4)
"الكت"لقلأص@ارس،لاس"

"الخصرة".28(،/3)للرركي

(186)

(6)(198/2)"الكماية"(5)
لي

الدارقطيوحكاه"أ@(
"

(7)
لي

"أط(
يريد"

(8)
@ي

الصيداودالوليدسوألي"أد(
"

داودسموسىالوليدوأي"أر(و@ي

الصي
"

ليوهو
2/2)"الكثاية" 0،02 2/2)أحرحهئمالولد،أليع@(01 01)

للدولاليالكى""الطراللهعدألوداودسموسىوكيةداودسموسىص

01/1)لبر"او"4(،2/83) واقدكرةالتصرةشرحو"6(،3
"(186)

مدةهؤلاءأقوالاطر(9)
@ي

7.؟(-196/2)"الكماية"

1 العلممأحد"(01
عرلقلألارس،لاس"

3/4)للرركياالكت" الحمرةشرحو"0(،8

.(186)"ةل@دكروا

سقط112)أ@(م@سقط(11)
مى

أ@،



اتقربشرحفيالراولىرلصل@
لنواوي

وآناعليهقرئاوفلان،علىقرآتبها:لزوايةافىوالآحو@

كحذثنامقيدة:الشماععباراثئغبه،فأقزاسمع

واعتلواعليك،العالمقراءةحيرصالعالم،علىقراءتكيقولودط.الصحاح،

عليهالردللظالصيتهيألمعلطلوالشيحلأن

عيدأليوص
آتتعليئالتراءة"

أنا"الاتراءةآتولىأدمر
(1)

"الشويةاحتارهسعدالديع،صاح@وقال

محل
(2)

قرأإداماالحلا@

أ@يالتيع
(3)

قدلألهكاله،
إداأماعإ،القراءةولي@ليهفرق@لايسهو،

أالثيحقرأ
(@)

م@
1أ@/دهوحمطه، أعلى(أ@،/26

(@)

."لالات@ماق

واحتار
(6)

الإشلامشيح
الئيحاستوىإداماال@ماعترحيحمحلأن"

أعلمالطالصكادآوعوالطا@
ض@ئصولا،كاد@إر@ي@معلماأؤغىلأله"

"لهأضسطلأنهاأؤلى،@قراءته
(7)

أقال(
(8)

مرالسماعكافىولهدا"
لثطه

لطالذرحات،أر@عالإملاء@ي

مةلجرم
يرضم@

(9)

@والظال@التح

أغلىبمسهالقراءةلآركتيرودوصرح

عرهشراءةالتماعم@مرتة
"

(1)

الرركتيوقال
واء"@والمستمعالقارئ"

فلدن(على)قرأتيقول:أدبها(يةلزواا)فيلأحودالآحوط()وا

)عباراتدلكيليتغ(به،فآقزاسمع،وأناعليهقرئاولمسهألمحرأإر

وألاعليهقراءةأوبمراءلي؟كحذتنا(مظلقةألالالقراءة،@قيدة(الشماع

2/2)"الك@اية" 05)

وأح(أر(،لي
"

مر"

سقط
أأ@م@

(46/2)"الو@يةالحت"

"أر،ثي

تحريج
،"

و@ي
"

الاري@خح
"

@

"

1/1)"الاريقح 81)

لي
"أد(

يحد"

سقط
أطأكى

ي
"واحتاره"أد،

سقط
وأح(أط(،م@



لموعا
ا

سماعكمم@هلسمرودوالرالع
صمطهوصمةولحملهلحدل@ا

اطلاقومنغعليهءقراءةالشغبرفيوأنشدناعليه،قراءةأخبزناأو

بنواحمدالتميمى،يخيىبنويخيىالمبارك،النخبرناوا"حذثنا

وغيرهم.لتسائنيواحتبل،

مدهباتهقيل؟طائمة،وجؤزقا
عيئنة،وابنومالك؟لزقبرفياا

ويحيى
عطمو@لمحدثين،امنعاتوجمالبخاري،والقصفان،ا

لكوفيين.واالحجازيين

أ؟أألألا،أهأسعع،أط5أعليه)قراءةاءتي،أخبرلا()أو

إطلاقومنععليه،قراءةالشعرفي)وآنشدنالكاحا،؟@أ@فاأهلحأ،1

يحيىا@(@،/2ارلنويحيىالمبار@ا)لناللهعدمحاوأخبرنا(حدئنا

وعيرهم(والتساني،حنبل،لنوأحمدالتميميا
(@)

"الحطي@قال
الحديث(أضحا@1كتيرصحلقفده@وهو

(3)
"

(@)

أ-اث(-و@الزهري.مده@إنهقيل)وجورها@لائمة،

صونجماعاترالبخاري،لققاد،)اسعيدويحيى(*عيينة،سوسميارأ

حبمة،وأليلثوري،كالكوفيين(والحجاريين،اومعطملمخدتين،ا

اقي،أ(/70@ح/عاصموأليهارود،ويريدسشميل،بروالصروضاحيه،

صوو@
أياغش@يهوأل@والطحاوي-وتع@،حرير،س

عىروايةوهوالأكثري@عرعياصوحكاهالأصمهالي،
أحمد

(8)

سقطا(
وأح،أ@،،م@

لطرا(2
2/2)"لكثايةا" 42 لإلماعا"9(،؟4

"،37(1 الصلاتامقدمةو"3(،2

لتدكرةواالتحصرةشرحو")123(،
(188)ا

سقط(3
أح(م@

(2لم2/1)"الكثاية"(4)

العراقيقاله(
"

@ي
"عهالقوليرأحد

العراقيقالا(6
عدةأيلتحعيئمطوعوهومصلأ"،لمعاه"

7)"

الإلماخ
"7 1،11 22.1 23)

لطرا(8
2(.؟و3/4)"يةلك@لاا")881(،؟"اضدكرةاة؟ا"

سقدمة="



@!-@ا"
"

اتقري@شوح@يالوا،؟@لصت@
لمواوي

وأجازث:حذثنا،طائفة:ومنعتسمعث،فيهاأجازمنومنهم

مدهبوهوأخبرنا،
ابنومسلموأصحابه،ل@تمافعتيا

وجمهورلحجاج،

اأهل

المحذثين،أكترمذهبإته

مالك،عنورويأيصا،سمعت(فيهاأجارمنأومنهم

والسفيانيرأ
أ(

تحوزلاوالصحيح

الاقلاليبكرأبووالقاضيصالحأحمدسصخحهوممن

"كتا@فيال@لثىأ،أ@/721/عاره@ي

التسميع
"

)د(
سمعث"

@راءتي
"

@يتسامحإماوهو
يفصلرأيأوالزواية،@ييستعمللاالكتالة

(6)

والإطلاقالتق@حدير

هوو)آخبرنا،إطلاقزت(جاوآتنا،)حذإطلاقئمة(طا)ومنعت

النوم@سلموأصحاله،ل@تناكعىامده@
أهلوبحمهورلحخاح/

)7،(لمسرقا
(8)

المحدأكترمدهبإته)وقيل

@ا"الإنصاف"كابديالحوهريالتميمي

ليلهلمطأسهلاأعلمه(قرأتهأسا
(10)

"
(

محمدلهمعرأهلين(
الحس@ب@

قائلهمقاميقومعلمأحبرنادإن"ل

ا
ل@

ا
لصلاح

"،123(3 22)

لإلماعا"
"،321(1 /2)"يةلكمااو"4(،2

"وأ@(أ@(،في
يحور"

2/2)"الكماية" 40)

"أ@(

@صل
"

ا"
لإلياع

21؟1لما" 25)

"أ@(لي

إليئ
"

@يالصلاحاسإيىعراه
322)"المقدمة"

2 الصلاحاسمقدمةو"5(،5
"(322)

2/2)"الكثاية"(3) 42)

(5)
"أد(دي

التسثمغا
الرو""أ@(ى(7)

سقط(9)
أخ،س



االتوع
سماعكيميةوالعشرودلوالح

-،ضبطهوصمةوتخفدهلحدبا
-

لم

5 4 ا-5
،

ص@

اعنوروي
لتساتىاعنوروقيوقب.بنواعى،والأوزاجريج،بن

الحديت.اهلعلىالغال@الشناتعهووصارأيضا،

وه@(واسعيألأوراواجريجلناعن)وروي

الصلاحاسقال
"

صأؤلإتهأ(/94/@@وقيل
ليرالقرقأحدت

يدفعهوهدالمصر،اللمظين
(@)

لأوراعى،واحريح،اسصالمقل(@أد/88/

يع@ىأنإلا
لمصر"دلك@علم@أولأله

()

لنسائياعن)وروي
(6)

لمدكورالحؤهرياحكاهأيصا(

الصلاحاشتال
علىالعال@الشائع)هودينهماالمرق)وصار("

الئوعي@،لينالتمييرلهأرادوامنهم،أضطلاحوهوالحديث(أهل

لهوالاحتجاح
وتكل@عاءفيهاللغةحيثم@

حكاهماالمده@،هداذهبعصيحكىماأحس@وصقال

حاتمأليعنالرقالي،
محقد

زؤساءأحدالهروي،يعقو@بر
(8)

الحديث

الفربريصالثيوح،بعصعلىقرأأسهبخراسافى،
"

وكادالئحارى"صحيح

حديث:كلفيله@قول
المرلريحذثكم"

@لفا"
لرع

الكآ@،
الثحسمع

كله،الكا@دراءةدأعادعليه،قراءهالمرلريم@الكتابسمعإسماأنهيدكر

لهوقال
جميعه:في

المردريأخركم"
"

(10)
"

(11)

العراقي.قال
1 تثديد،وهوحديث،كلالد@يإغادهيرىكاروكأله1

2/2)"الكماية" 50)

الماصلالمحدت"
2/2)"الكمالهو")234(،" لإلماعاو"1(،5

"(127)

يالئرمدي
5/7)الصعير"العلل" لإلماعاو"2(،5

"،621(1 27)

@ي
(322)"المقدمة"(5)"دا@عه"وأط("،تد@عه"أ@(

ثي
"القربو""المقدمةو"الحمى@هوالمخت"أص"وأ@(وأر،،أد(،

ليالصلاحال@إليهعراه
(322)"المقدمة"

لي
@رلاد""أأ@

وأح(أط،،لحدها@ي
"

القصة(10)"عليهقراءة
لي

(253/2)"الكعاية"

(323)"المقد@ة"(



النواويتقربشرحلمحيالراولىريبت@

سجأئيكماإليه،يحئاحلاأ،والصحيح
(1)

"

النحاةأمذاهبفائدة
في

ونحوه(:سماعا"ناأخبر"

الراويقؤل
"أوسماعا"أحرسا"

قراءة
"

حوص
قولهمسا@

أقيتة"

مداه@ديهوللئحاة"مثا@هةكلممهو"سعيا"
(3)

فاعلموقعوقعتضصادرألثاسيمويهرأيوهو(@أ@/721/أحدها

كماحالا،
تحا@يموقعهالمضدروقع

ماإلاممهاي@تعمللاوأثه"عذلزيد"

ممنوع،الرواية@يالمدكورةالقيعةاستعمالهدا@علىيقاس،ولاسجع،

لذلكالر@طقلعدم
(4)

مضمرصلععلمععولاتللأخوالا،ليستألهاللصرد،وهوالثاني

وأنهالحال،هوالمضمر(@أر/27/ودلكلفظها،
()

عليهدلماكلفييقاس

المتقذمالمعل
(6)

هداوعلى
تحرح

(7)

جانأبيكلامولالقذكورة،الضيغة
(8)

لحي

"تدكرته"

أد(أيقتصي
(9)

"قراءةأخرلاو"موغ،ممن@سماعا"أححرنا"

لم

القول.هذاعلىالأولعلىيقاسوأدهيس@ع

يصمردلاسيويهيقولقالللزحاح،وهوالثالث

(11)
لكنه

يقيس
(12)

6)876،هااطر "واطر9(،7

شرح
"

(189)"والدكرةالتحصرةشرخ

1/3)لشويه"الكتا@" 70)

3/2)"المقخص" 3،42 6،82 6،97 0

لي
"أط(

تخحرخ@
"

سقط
أ@(@

"أط،علىودسحةأحألي
يصصر"

وايدكرالتحصرة

(3)
أط(لي

2(5)
أط(ي

(8)
أ@،ثي

أخ،في(10)
(12)

لي
51)

"مداه@أر@ة"

1 1
حاد"س

"

تسمع
"

"

مم@
"



سماعكيميةلعشرودراالرالعالتوع
صنطهوصمةوتحمل!لحديتا

به،موتوقبيدالقزاءة،حالالشتيخاصلكاناذاالآؤل:فروغ:

كإمشاكهفهويقرآ.ماالشيخحفضدفإنله،أهليفرأ،لمامراع

والضحيحالسماع،يصخلاةفقيليحفض@لمنووآولى،اصلة

اتهالعقلعليهانذيالمختار
القؤثوقيالقارئبيدكانفإنصحيح،

ومعرفته،لدينه

للسيرافيوهوالرابع.
(1)

هوصقال،
قعوذا"حلس@"لا@

(@)

مغنوئامصدرابالظاهر
(3)

مصو@

شحمر)بيد(علبهالقراءة(حالالشنيحأصلكاراداالأول.)فروع:

ماالشيعحممد@ادله،أقليقرا،لما)فراعاليحعيربه()موثوق

لتحاصد)وأؤلى(ليدهأصله(كإفساكه)فهوعليهيقرأ(
عليهشخصيردهي

لا)كقيلعليهئاقرأ@ا@،أح/07/اليخيحمصد(لم)وان
يصع

أعياض(القاصيحكاهالشماع(
()

الحرمي@مام@الاقلالي،ص
(6)

الحديثوأ*للاليوحيرالعمل(عديهالديالمحتار)والضحيح

صحيح()أتهكافة
(7)

"آخرهمغلماءلاصعهدلاهداعلى"ال@لميقال
(8)

ياقرأومعرفته(ألدي@هالموتوقالقارئ)بيدالث@حأصلكاد()فإن

لي
"طأ@

"،لليراي
ومي

أثاهكماعليطسحة

لي
وأح(أط(،

"أط،@ى(3)ممرذا"حمل@"

معردا"

المسألةالطر
@ي

1/1)السراحلاسالمحو"@يالأصول" 6،31 شة@و"4(،6

الأشمويشرخعلىالصاد
"،2/652(2 57)

سقط
أزأ@

"

الإلماع
الاقلاليعرقاللكط6(،7)57،"

"

أكرإالطص،اسالقاصيوتردد@يه

المحإلىميله
"

لإلماعا"لطرا
"(76)

لىلألاساإلطعراه
المحاحالندا"

"(1/2 والعرالى@ى5(،8
حلإل@واالحمحد"

"

ثيوالسحاوي)171(،
"

2/3)"المجثقح 5،53 مطولا(56



المواويتمري@شرحكيلى4الرارلبت@

يصخلملمبهمؤثوقضحيربيدالآصلكانومتىبالتضحيح،فأولى

الشيخ.يحفطهلمإنلمالسماع

نحوه،أوفلدن،أخبركقائلا:الشتيخعلىقرأإذالتاني:ا

الزوايةوجازتلشماع،اصخمتكر،غيرله،فاهمإليه،مضغوالشيخ

جماهيربهقطعانذيالضحيحعلىالشيخ،نطقيشترطولابه،

لفنون.اأصحاب

الشافعيينبعضوشرط

التثديدأهللعصخلا@ابالتصحيح()فأولىيحمطهلاوالئح@يه،

موتوق(غيربيدالأصلكار)ومتى
(3"

أوالقارئ،أ(أد/98/به(

الشيخيحفض@هلمانالشماعيصح)لمإهمالهيؤم@ولاعره،

أ@/فلدنأخبرث(@أصد/49/قاتلاالشيخ،علىقرأإدا)التاني

1 كقلتتحوه(أوأ(/28
"

ضصيردهفاهغإليه،مضغ)والشيخأخرلا@لاد

به((@الزوايةوجارتالشماع،)صخلمطامقرولامت@ر(
(4)

لقرائ@طاكتماء

لطاا

أنطئ(يشترط
()

"كقوله:لالإقرار،الشيخ(

نعم
)على"

والفقهالحديث،الصنور(آصحابجماهيربهقطعالديالضحيح

لأصولوا

وابنالئرازيإسحاقأليكالشيحلشافعيين(ابعض)وشرط

"الطر(1)

الإلماع
سقط(2)(76)"

أر(.م@

"الطر(3)

الإلحاع
سقط(4)(76)"

أح(م@
سقط(5)

أر(مى

1/1)للعراليالمستصمى""اطر(6) الصلاحأسمقدمةو"5(،6
"،423(3 2،)5

شرح@ىلإدهاحاو"
لصهاحا

"(5/1 9 3/4)المحطاالحروا4(،6 44)

للمعا"(7)
اللثير"

(43)ري



االتوع
شماعكتميةلعشرر@والزالح

صنطهوضمةوتخملهلحديتا

ا--@

يقول:انلهليسالشافعي:الصباعابنوقالنطقه،والفاهريين

يسمع.وهوعلئهقرئقائلد:يرويه،وأنبه،يغملأنولةحذثنى،

علي!وعهذتاختاره،نذيالحاكم:اقاللثالث:ا

الطامريلداودالمقئديرالمفاهريين(ألعص)و(الراريوسلمالضحاع،

به)نطقه(

رواهإذاله(ليس11)المشترطيرم@لشافعي(الصباعاابن)وقال

عليهقرئ@اأي:له(يعملأر)ولهأحرليولاتني(حذيقول)أنعه

("يمممعوهوعليه)فرئأوعليه،قرأتكانللى(يرويه)وأن

تحولروحكىالمحكلمير،صوحكاهلآمدى،واالغراليوصخحه

الأرسعةالأئمةعرالحاكموحكاهوالمحدثي@الفقهاءعنذلك

الحا@أسوصححه
(6)

"إكراهأوعفلة،لاصشكوتهيكودأديسترط"الزركثى:وقال
(")

ويه

ليدحرمينلثط،ولمللإقرار،أصسهأورأسه،دالئيخأشار

أخرليولاحدثنييقوللابأنه"المحصول"

دظر"وفيه"العراقى:قال

ألااختاره(الدي"الحاكم.قاللتالت:)ا
هعل@)وعهدثالروايةلي

2/2)"الكثاية"الطرأ( 1/1)المستصمى"و"8(،0 الصلاحاسمقدمةو"5(،6
"،423(

ليالصلاحاسإليهعراه(2
(325)"المقدمة"

1/1)لمضمى"ا@(3 لطرا(4)(65
لاحكاما1

2/1)للآمدي" 00)

"ه(
(259)الحدت،علوممعر@ه

"الحا@اسمحتصر6(،

(727/1)الأصعهالىالاءلألىالمححصرلادشرحهمع

3/4)االمحيطال@حر"(7 2/2)"المحصول"(8)(44 01)

.(191)"واتدكرةالتحصرةثرح9(إ



النواويتقربشرعفيالراو@رلبل@

لفض@منوحدهسمعهفيمايقولأنعصريوأئفةمشايخي،أكتر

وماأخبرني،علئه:قراوماحذثنا،غئره:ومعحذثني،الشتيخ:

حسق،وهووفب،ابنعننخوهورويأخبرنالمةبحضرتهقرئ

منوحدهسمعه)فيماالراوييقول(آدعضريوأئمةمشايخى،أكمر

حذتنا(غيره)معمهسمعةفيما)و(@رادل!طحذتني(الشيخ.لمص@

المحدتعلىكرئ(وما)آخبرنى،بمسهيه(عدكزآ)ومالالحجع

خبرنا(ا)لحفمرته

روىمالك،صاح@وه@()لناللهعدعن(نحوهوزويأ

الترمدي
(2)

عه

في
"

حذثا،قلت.ما"قال"العلل
سمعتما@هو

مع

قلت:وماالناس،
أحبرلا،(أقلت.وماوحدي،سمعثما@هوحدتني

(3)

لهو

قرأثما@أأ@/821/لهوأحرى،فلت.وماشاهد،وألاالعالمعلىقرئما

العالمعلى
"

ديالبجهقىورواه
"

"المدحل
عليه"وقالمريم،أيسعمدسص

الادعيقولمعىوهومتايخحا،أدر@
(@"

وأحمد
(6)

الضلاحاشقال
"رائقحسن()وهو"

(7)

العراقيقال
كلامهماوفى"

(8)
أخبرلي،أ(أر/37/يقولالقارئأد

معهسمعةسواء
لاأمعيره

فيالعيددقيقالنوقال
"

الاقتراح
"

(9)

أعيره(محهكارإن
(10)

دال

والإنجار"التحديتمسألتيليىلسوىأخرلا

"
(260)"الحديثعلوممعرلة

سقط
أح(مى

2)024،"الماصلالمحدث"الطر 3،)1

2/2)"يةلكماا"لطرا 4،62 47)

لى
"

""والدكرةالححصرهشرخ

كلامو@ى
قتراخ@لاا"لطرا

"(226)

ا

والطر)191(،"وال@دكرةالتحصرةشرح

(2)
لي

"أط(
لحوهالترمديروى

"

(4)"

5/7)الصجر"العلل 52)

2/2)"الكمابةو" 52)

.(325)"المقد@"(7)

الحا
وه@واس3

"

سقط(10)
أ@،مى

لإيصاحواالخقجيد"
"(173)



االتوع
شضاعيةكي@لبشرودوالزالع

ضبط!-أومممهوتخمل!لحديتا

حذتنالاأخيرني،يقول.أوحذثني،يقول:أنفالآضئهرشتفإن

نا.خبروأ

عرهشراءةسععهومامسه،دقرأهماليتميزالأؤلىالأولقلت:

آد)فالأظهرالتحملحالةوحدهكادهلالراويشك(فإدأ
(@)

عدملأصلالأدوأخبرنا(حدتنا،لاأخبرني،يقولأوحذتني،يقول:

عيره،
قالعيره،لقراءةأ(أح/17/سمعأولحمسه،قرأهلشكإداأما

العراقي.
@يالصلاحاسحمعهماقد"

(3)
يكلول.وأتهلأولى،األةالم@

يحققلألهطر،و@يهالأصلهوعيرهعدملأدأححرني؟
(@)

@سه،سماع

يقرألمأتهوالأصلنحمسه،قرأهل(@أد/98/وشك

فيالحطي@حكىوقد
"الكماية"

لككارأسهالزقا@ع@
لي

دلك،

حس@وهذاعلى@لانقرألافيقول:
ثماي@تحملأ(أط/59/دلكلأد)6(،

أحمدقالهكماأيصا،عيرهقرأه
والنميىصالحل@

الإتيارالأولىالمئمألةشهالقظار@يسعيدسيحيىاح@اروقد

فيشكإذاودلكحدثنا،
حدتاأوحدثي،قالهلشحه،لمظ

(8)

لي@يقتصرمرلة،أكمل""أنووحهه
الالي،علىالكحالة

ديأيضاذلكقولومقخضاه
دىاحتاراليهقيأدإلاالأولى،الم@ألة

مسألة

يو@أدالفطاد
"

ثي
أولى""واط(أ@(،

"وأط(أر(،لي

مع
"

2/2)"الكثاية" 46)

@ي
وديحسر"،وهداقال"أ@(

أأط

(247/2)"الكثاية"

"

الخصرةشرح
"،291(1 والطر(93

لإيصاخوا
(17لم-172)"

لي
أط(

أح،لي

أحر"وهدالظ

2/2)"الكماية"(8 32)

ال@االل"
ح

الخبهبدو")1/882(،"



قيس//-
النواويتمريبشرحكيالراو؟ريبل@

حذثناإبدال:يجوزولاالعلماء،باتفاقمستحبهذاوكل

المحذت،لفض@منسمغتهوماالالؤنفة،الكتبفيعكسهأوبأخبرنا،

إطلدقيجؤزقائلهكانإنبالمعنى،الزوايةفيالخلدفعلىفهو

يجوز.فلالأوكليهما،

واح@لاالعلماء(باتماقمستح@هذا)وكل

المؤلفة(لكت@افيعكسهأولأخبرنا،حدتناإئدال!يجوز)ولا

كادفى@
التصنيف،دلكنفسفيلاحلاف؟الآحرمقامأحدهماإقامةدي

والححاريحالأحزاءإلىمنهيمقلفياولايجر،لان

سمعته)وما
(2)

إلدالهأي:فهو(تالضحذأ،أ@/921/لفص@من

كان)إدلإلدالاحارجورلاها،@إدبالمعنى(الزوايةقيالخلدفعلىأ

فلا)والأبمعنىكليهما(إطلاق)يجورولينهما،التسويةيرىقائله(

ماإلداليحور(
وقع

مه

(3)

حرفاالإبدالحلاسومنع

الأداء(:ألفاظأتنوعفائدة

السالقة.لألفاطاتنوعأ(أبوائا@يالرأمهر@ريعقد

سعيدأيكقولالشهادة،طفطالإتيانمنها:
مجيهدهأدنهرسولعلىأشهد"

أنه
الحرعندهى

(6"

أن(أ
(7)

ديهيتبذ
"

القعدو@ول
علىأشهدقال؟أثهوالديعلىأشهدطاوس:س

أدأمرت"قال.أصهلمختاللهرسولعلىأشهدقالألهالله،عبدلنحابر

2/2)"يةالكط"(1) 35)(2)
@ي

وأح(أط(،
سمعه!وما"

الصلاحال@مقدمة"(3)
2/2)"يةالكط"(4)@عماه(326)" 32)

(5)
@ي

"أأ@

تويع
"(6)

الحرار""أط(ثي
سقط(7)

ط(@م@

فيالرامهرمريأحرحه(8)
.(490)"الماصلالمحدت"



ضمنطهوصممةوتخضلل!الحديتشماعكنميةوالستترودالرالعالتوع
كاا

قي@ه3

إبراهيمفقالالقراءة،حالالمسمعاوالشامعنسخإداالزابع:

لحزبئي،ا

الحديث"الثاس..أقاتل

عاس.النوقول
عتديوأرصاهممرضيور،4رحاعنديشهد"

عمر..
المسحولعدالعصرلعدالضلاةفيالحديث،"

ققدمومنها:
(3)

لاسما
لاأحرأوحدثا،@لادقول@

يأثر@لالاسمعتومنها.
(@)

للان.ص

اك@نتأو@لاد،أحذثكلفلادقلتومنها:
()

ن؟،فا،عر

زعمومنها:
فلادعنفلادلا

@لافى.إليئدلكورذفلاد،ومنها:

فلاد.عليهدلماعلى@لاندليومنها:

إلى@لادالحديث@ألحأفلانا،سألتومنها:

حذو.:
عي

للاد.صأحدتهكما

لفظةلكلوساق
م@

أمثلةهدا
(7)

المسمعأوالسنامعنسخإدا)الزابع.
(8)

كقالالقراءة،حال

الثا@عي)الحزلي(بت@رلنإشحاقب@إبراهيم(
(9)

@يليالطراأحرحه
2"لأوسطا" 8 6 4/3)ألم1 @يدعمموأدو9(،0

2(،2)،/"لحليةا"

@يلح@وا
"

تاريح
10/4)لغداد" 29)

الحاريأحرحه
5 8 وململه،واللمط(11

8 2 61)

اأر،كي

لفديم
"

@ي
و@ييونر"،"أ@(

@أط(

يروي
"

@ي
وأح(أظ(،

وثى"،ف"
الثاصلالمحدث"

يميدما"
ت!أك@"

@ي
د@عي*أحد"أط،

@ي
وأح!أد،،

وراحع.."محلههدا"
صللمااالمحدث"

وما@دهالم(90)"

ي
"وأط(أ@(،

المشمع
1/2)"الكماية"(9)" 32)



النواويتقربشرحفيالراوفىبرت@

يصخلاالشافعي:الإشفراينياشحاقأبووالأشتادعدي،والن

خرون.والحقالاهارونبنكوسىلحافض@اوصححهلشماع،ا

يقولولاحضرت،يقولالشافعني:الصمئغئيبكرأبووقال

يصح.لغوالاصخ،المقروءفهمفإنالتفصيل،والضحيحأخبرنا،

عدي)النأحمدألوالحافظ)و(
(1)

الإشمراينياسحاقأبووالأسماذ

الشتافعي(
(2)

مظلقاالشماع(يصحالاالأئمةمنواحدوعيهر

لمله

@

@يالخطي@
بنالحسنأبيعنوزادعنه،@،أر/37/"الكفاية"

الحفالهارونبنموسى)الحافظالسماعأي)وصخحه(
()

عندالمنمماع-حالةألوأفوقدمطلفا،وآخرود(

عارم
و(

(7)
اللهعدكت@

عليهيقرأوهوالممارك،بن

لضمئعي)اإسحاقأحمدشبكر(أبو)وقال
(9)

لأداءافييقول(فعي:لشئاا

1أ@/يقول(ولا)حصرت،أ،./90أد/ حذثنا@،/29
)أخبرنا(لاو

صخ()المقروءالاسخ(@أط/59/فهم(فإقالتمصيل،)والضحيح

يصح(الميمهمهلمن@أي:)والآ(السماع

اجزغينسخلمحجلسالصقار،إسماعجللمحلىالدارعلنيوقد@ر
(12)

1/2)"الكثاية"(1) 33)

@ىالصلاحاس@عراه!(2)
ثىعارلمحهلصوراحع(327)"الممدمه"

"

المجت،ثح

(2/3 67)

وأح(ط(،@يأ(3)
"

و@يسمعود"،سإسحاقأي
سالحسيىأطسمعت""الكماية"

الصوا@وهوسمعود"

1/2)"لكمايةا"(4) 1/2)"يةلكطا"(5)(33 3،52 36)

(6)@

1/3)"والعدسلالحرح 6،)7
@يلخطي@اطريقهوم@

1/2)"الكماية" 3

سقط(7)
1/2)"الكماية"(8)أر(.م@ 34)

(9)
"أط(@ي

الصعي
1/2)"الكماية"(10)" 33)

(12)(327)"المقدمة"(11)
"أد(:ثي

حرا"



النوع
ا

لع@رالرالع
سماخكيميةرور@

وصحةرتحملهلحدتا
@

معه،كاد
لهلقاليملي،@،أح/17/سماعيل@

لا"الحاصرينلعص
يصح

تسحوألتسماعك
"@قال:"

"دهمك@حا،للإملاءلهمي

لحمط"قالثم

أملى"الذارفظحي.لقاللا""@قال"الآن؟إلىحديثمنالشيحأفلىكم

فعدتحديئا"عشرثمالية
(1)

ثوحدتالأحاديث
(2)

قالثمقالكما

عرالثاليوالحديثكدا،ومتهدلار(أعن@لادع@الأؤلالحديث"

علىومتولهاالأحاديثأسانيديدكريزلولمكذا،ومتنهفلاد،عن@لان

فحعج@آخرها،علىأتىحتىالإملاء،فيترتيبها
(@)

مهالاس

)د(

وقلت
ماهذاثه

روي
يصئيكارأتهأيضاعه

(6)

عيه،يقرأوالقارئ

@مر

(7)

"فيهحديث
"ذغلوقبرنسير

(8)

"القارئ.فقال
الدارقط@ى،مشعلير"

"فقال:
ئسير"("@قال.أفسبح،بثير"

(9)
"راتقد،لث@الدارقطي@تلا

بىحمرةوقال
كست"طاهرلنمحمد

(11)
قائموهوالذأرقظميصسد

"القارئعليهدقرأيتنفل،
"شعي@عمروس

(12)

"مقال
لس@حسعيد"عمروس

الدارقطني،
ك،تآمساصلؤثيثجت@الدارقظمي:تلا@ووف،أعاده@

1أهود 87"
(13)

لي
(2)"@عددت"أ@،

لي
@)ط،

@وحدتها"

لمقط
وأح(أط(،مى

(4)
لي

وأخ،أط(،
"ثع@"

"

13/4)لعداد"تاريح 8،94 دمقواتاريح0(،9
سلاكاالأرهريعر(46/68)"

ثي
"

تاريح
"لعداد"

"@لةطيصلي

ثي
وأح(أ@،،

"
ودي@مى"،

"أط(

ثي
"

تار-و"بغداد"،ناريحو"أط(،ص
نقد@

"

السحلقيةولي
لالدالدعلوقا"

و@يالمهعلة،
ح(:@

"
"دعلىقنجرس

سقط
ورخ(.أط(،س

"

تارلخ
13/4)لغداد" دمقتاريحو"2(،9

"(46/7،172)

لي
"ف"أ@(

ثي
"

ناريح
اللهعدألوعلبه@فرأ"سدادا

س
وسحديتاالكا@ص

ضع@(1

"

لاريح
13/4)لعدادا دمقاناريحو3(،9

"(46/72)



النواويلمربشرحصالرا،؟رلصل@

أوالشامع،أوالشيختحدثإذافيماالخلدفاهلتويخري

يفهم،لابحيثبعدأوالقارئ،هتنمأوالإشراع،فىالقارئأفرط

يجيزأنللشيخويشتحبالكلمتين،نحوعنيعفىأتهوالطاهر

مئي،سمعهكتب:لأحدهمكتبوانالكتاب،ذلكروايةالشامعين

بعضهم.فعلكذاروايته،لهوأجزت

أوالشيحتحذتإدا)كيماوالتفصيلالحلاف(هدا)ويخري

هئتم)أوالكلاملعصيحميبحيثالإسراع(فيالقارئأفرطأوالشامع،

المقروءيفقم(لا)بحيتالسامعلعد()أوصوتهأحفىأيالقارئ(

@ييغفى(أته)والفاهر
القدر)ص(ذلك

(1)

عدميحللااتديأليسير

)الكدمتين(والكلمة)تحو(الاقيلفهمسماعه

الحزءأوالكتاب(دددبىوايةالسامعينيجيزأرللشيح)ويستحب

1أ@/شيءوقوعلاحتمالالسماع،شملهد@سمعوهالدي منتقذممماأ،/30

بذلك.@يمجبروالهينمهوالعجلةالحديث،

@روايتهلهوأجزتمنيسمعه"كتبلأحدهم،اشيحأكتب()وان

بعصهم(فعلكدا

لا"الأسدلسي.عتا@أبنقال
الإحازةصالسماععمى@ي

قدلأنه"

"بالإحارةدلك@يححبرالتامعود،أوالتحويعملالقارئ،يغلط

وي@بعي
عق@الشيحإحازةيكتبأدالالحاقلكات@

(4)

السماع.كتابة
العرا@يقال

طاهرأ@دلكفعلمنأولإنويقال."
()

بنإشماعيل

@لقدالحديث،لأهلذلكسئهاللهلجرأهالأث@اطي،المحس@عد

(1)
الصلاحاسمقدمة"الطر(2)المقدار""أط(لحي

"(328)

(3)"

الإلماع
ع@ا@محمدسسالرحم@عدمحمدأليص(92)"

أ@هعىمحسس

"أرأالم(
"عقي@

(5)
أح،و@يهر"،الطأدو"أ@(@ي

الطاهر"أدو"



التوع
ضنبط!وصمةوتخقل!الحديتشقاعكتميةلجشرودوالزالع

)ث"،

جماعةفدهبالمشتملي،عنهفبنغالمفلي،مخلسعطمولو

يزويأنالمشتمليسمعلمنيجورأتهإلىوغيرهمالمتقذمينمن

الثضلي،عنذلك

لهحصل

لعصراتصالهماله،@دلكتركسس@انقطعولقدكير،لثع

الكت@
(1)

لعصهمكودلسباللاد،لعص@ي
يذكر@يولم@وت،لهكاد

لقيمنآحرالمثوتي@سعصكادأن@اتفقلهم،الثحإحارةال@ماعطبقة

لعصسمعممى
حميعقراءةدتعدر@،ال@دلك

كأليعليه،الكتا@

باقا"اسع@الساثيعالبراويالثاطبيالصؤا@ب@الحسن
(2)

له(/90أد/

جماعةكده@المشتمليعتهفبتغالفملي،مجلس@عطم)ولو

الفستمليسمعأ،أط/69/لمنيحوراتهإلىوغيرهمالمتقذمينمن
(")

يرويأد
المملي(عنأ(أر/47/دلك

لاك@رالتاسإنالع@حملي.مسلمأبولهقالأثهعييسةاس@عى

"ألتأشمعهم"قال.يسمعود،

دتعالسحعيإدراهيمإلىحلسكا"الأعمش:وقال
(6)

درنماالحلقة،

@ينألعه@حخىمنيسمعه@لالالحديثيحذث
(7)

لعصهم
نتمقال،عقا@ضا

سمعوهومايرووله،
"مه

(8)

وع@
حماد

"قال.3قلتكي@استعهمهلحرقالألهريد،ل@

اشخمهم

م@

(9)

"يليك

(1)
@ي

"

ا@طعولقد"اوالدكرةالنصرةشرح
لحصرإهمالدلكتركل@

"الكحص

(2)"

96،19)الدكرهواالتصرهشرح دحوه(71

(3)
@ي

"أأ@

المملي
@ي(4)"

@،@"

الممليصمعم@
"

معاهد(72،/1)"لكثايةا"(5)

"الكمايةو"أر(،س(6)

السحدقجةو@ي
"

مع
"

@ي(7)
1/2)"الكماية"(8)@سأل("أ@أ 48)

@ي(9)
"أ@(.

@ص
2)1/،42،"الكعاية"أ(")" 47)



رت@
لنواوياتقربشرحكي@الوا،ص

يانتوالضواب
ذلك.يجوزلاأتهةالمحققونقاله

معروف:وهويقهم،فلاالشتيخيدغمهالحزففيأحمدوقال

منتشتفهمالكلمةفيوقالعنه،روايتهتضيقلاأنأرجو

عليهامختمعاكانتإنالمشتملي:

اقال
ب@

وهدا"أ،./72أح/لصلاحا
(1)

@منهلتسا
"@عله

(2)

لضواب)وا

دلك(يجورلاأتهالمحققون:قالهانذي

العراتيئوقال
الأؤل"

(3)

حكمنيالمستمليلأنالعمل؟عليهاثديهو

1أ@/يقرأمن ويعرضالثحعلى(@/30
(4)

أنيسترطولكنعليه،حديثه

أنوالأحوطعليه،كالقارئالم@خضلي(ألفطالمفلىالثيخيسمع
يبي@

الألماظلحعضأولدلكسماعهأنالأداءحالة
اسفعلهكماالمئشملي،من

وعيرهحريمة
"فلانبتبليعأنا"يقولبأن"

ليثبتوقد
"الضحيحي@"

(7)

@الئجيسمعتةسمرةبنجالرعن

فقال:أبيمسألتأشمعها،لمكلمةفقال"أميراعثراثنايكون"يقول.

"

"قريث@منكلهم

مسلمأخرجهوقد
(9)

كاملاعه
التيالكلمةحابريفصلأدعيرمى

أبيه.م@استمهمها

عهيفهم(فل@ال@تنيخيدغمهالحر@)فيحنللنأحمد()وقال

تضيئلاانأرجو"معروف:)وهو
(10)

("عنهروايته

عليهامجتمعاكانتانا@المستملى:منتستمهمالكلمةفي)وقال

(1)
@ي

أ@(

(3)
أ@(@ي

سقط(5)
م@

(7)"

صحيح

(8)
@ي

أط(

1 يرأط(،(01

"
وهو،

"

"الأولجما

وأح(أ@(،

7"لحخاري 2 2 2،)1

ا@راء!"

وأح(
"

يص@ق

7 2 2 و1(،3

الصلاحاسمقدمة"(2)
"(330).

(4)
وأح(أ@،،@ي

"
منعرصو

"

ا(6)

(198)"والتدكرهالت@صرةثرخ

"

ملمصجح
(9)

3س
1 8 2 21).

1/2)"الكثاية"(11) 4،02 41)



االنوع
صبطبمارصسةوتحملهالحديتسماعكنميةلعشرر@والزالع

ذلك.مئعسالمبنخلفوعنبأس،فلا

إنصوتهعرفإذاحجا@وراءممنالشماعيصخالخامس:

فيويكفيعليه،قرئإنمنهبمشمعحضورهأوبلفطه،حذت

رؤيته،شعبةوشرطثقة،خبرالمغرفة

"عنهبروايتهابآس(فلد

المحرميسالم(بنخلف)وعن
(2)

ال@سمعت"قال:@إتهذلك()منع

نالقولعيينه
(3)

يريدأديار،ل@أعمرو
(@)

حذتا،قللهقللإداحدثا""

"أقوللاقال:

الزحاملك@رهآحر@ثلاثهحذثاقولهم@أسمعلملأي

خ@وهي:
"دث

(6

حل@وقال
تميملن

سمعت":(7)
أوحديثآلا@عرةال@وريمن

لماإلاممهاتحذثلالقاللرائدة،@قلتحليسيأسئثهم@كسثحوها،

وسمعقلبكأ9(حفط
فألقيتهاأدلك.

(11)
"

(11)

عر@اداحجا@)وراءهومفن(السماعيصح)الخامس.

صوته
(12)

لمشمع()حضورهعر@أو(لمللفضلهحذتإن
(13)

مكافىأي:

أهلمىتقة()خبرلكولالمعركة(فيويكفيعديه،قرئإد)منهيسمع

تر@لمالفحذث،حذثكإذا"قال.رؤيته(شعبة)وشرطلالثيخالحرة

1/2)"الكماية" ثي(2)(49
"أ@،

المحرومي
"

@ي
"أط،مى(4)أ@،سولمثطصنا""أد(.

لرلد"عمروس

@ي
طأس"ط،@

3
1/2)"الكمابة"(6)" صلاكا(42

ثي
حل@"أط(

@يماس
@ي(8)

حليى""أد،

"@لكتحمط""الكمايةو""،الماصلالمحدثو"أر(@ي

)
@ي

@أيفشها"@أ@(

6)583،"الماصلالمحدث"( 1/2)"الكمايةو"1(،0 44)

دي(
"أط،

صورته
"

ثي(
"أ@،

لمئمع
،"

و@ي
"أ@(

مشمعحصور
"



النواويتقربشرحفي3الراوريصن@

لحمهور.اوقؤلالضوابخلافوهو

رجعتأوعني،ترولاالشماع:بعدالمسمعقالإداالسادس:

ونحوه،شذ،أوخطأ،الىذلكمشندصحيرذلك،ونحوإخبارك،عن

يكلتمه،بغيرغيرهمفسمعقوما،بالشماعخصقولوروايته،تمتنعلم

يضر،لمفلدنا،آخبرولاأخبركم،قالولوعنه،الروايةلهمجاز

إشحاق.أبوالأستاذقاله

أقد(شيطاد@لعلهعه،تروفلاوخهه،
(1)

حدثايقول.صورتهتصؤر@ي

حروأ
"لا

1أ@/@يخ@هاليأمرمقدالحمهور(وقولالضوابخلدف)وهو / 1 31)

يؤذنبلالاإن"حديث:المؤدد@يمكتومأماسصؤتسماععلىبالاغتماد

"بليل...
(3)

منيسمعودال@ل@وكادي@معه،عضشحصهعيبةمعالحديت،

حجال@.وراءمنيحذث@وهنالمؤمنين،أمهاتم@وغيرهاعائشة

أوب(أط/69/عني،ترولاالسماع:بعدالمشمعقالإدا)الشادس.

لكأذنتماأوإخبارك(عنرجعت
ضحيردلد،)ونحوعيروايتهلي

شد،(آو)أسهحذثفيصامه،خطآ(إلىدلككشند
(4)

أد/19/1(فيه

لحوإلىأسنده@إدروايته(تمتنعدم)ونحوه
امتنعتدكرما

لهمجارعلمه،لغيرغيرهمفسمعقوما،بالشماعخمق)ولو

في@لائادلكيضر(لمفلدنااخبرولااخبركم،قال.ولوعنهالرواية

لسؤالحوألا(@/74أر/لإشفراييىااشحاق(الوالاستاذ)قالهسماعهصحة

دلكع@اليسالوريسعيدأيالحا@ط
()

سقط(1)
وأخ،أط(،مى

الماصلالمحدث"(2)
الراويلأحلاقالحامعو"د(،99)"

"(1/4 14)

6الحاريأحرحه(3) 1 ومسلم1،،7
0 9 2 11)

41)
@ي

الصلاحاسمقدمة"(5)"وشك"أط(
سحوه(331)"



التوع
ضصنطهوصمةوتخقلهالحديتلسماعكيميةلعشروررالزالع

اضمرفي.وهيجارة،ال!لتالث:القشما

اشتتملتماأولبخارفي،اكأجزتكلمعين،معينايجيزآنالأؤل:

لضحيحوالمناولة،اعنلمجردةاأضربهاأصحلىوهذافهرستي،عليه

الفوانفمنالجمهورقالهانذي

الأصمقراءةوجوازسميعا،بالسماعالمتحملكوناشتراطأفائدة

الماوردي:
يمرأأدويحورسميعا،@ال@ماعالضخحملكوريشترط"

الأصم
(1)

سمسه

(2"
"

تسعه،أصز@(وهي)الاتجارة.النحملأقسامصلتالت(ا)القشم

سخعة@،/72ح/الصلاخأكاسالمصمفوذكرها
(/)

أحرتأوأحرتكم،أوكأجزتك(لمعين،معينايحيزأن)الأؤل

الملاليفلالا
عددخملةأيكهرستى(عليهاشمملتماأو")اليخاري"

وقوفاالفؤقية،ةلفثالاأنماالضوا@1"د":اللطتثقي@"صاح@قالمروياتي،

@
وهودالهاءلعصهمعليهاوق@ماوردذ@احا،

(6)
حطأ(

(7)

ومعحاها"قال

"فارسيةلمطةللكت@،العددحملة

لمناولة،اعنلمحردة)الإجازةاأيأضمربها(أضحلى)وهدا

وعبرهمالحديتأهلالطوانص(منالحمهورقالهانذيوا@محيح

@ي
الأعمى""أط(

@ي
الحاوي"

""
ويحور

أ@أوأعمىالمحدتبكودأد
"

"

الصلاحاسمقدمة"(4)لمعاه(16/90)الحاوي،
"(331-3 45)

لحدها
لي

"رةالإط"أط،

"الكتو"أرأ@ى

اهو"الإلقجةوثي

هدا
ححر@ياسالحالطكلامم@

1/2)"الكت" لىمايدكرأدل@(31
لخقب"

(28)72،اللسالا"تخج@



لمواوياتقري@شرحفيالراولىرلصت@

بها.لعملواالزوايةجوازالعملعليهواستقز

لشافعئي،اعنيتينلزوااخدىوهو!ئف،لفواامنعاتجماوآتطلها

بها(والعملالزوايةجوارالعملعليه)واستقز

الباحيالوليدآبووادعى
(2)

وعياص
(3)

مروانألووقصرعليها،لإجماعا

الطئمي
(4)

1أ@/الصحة عليها@،/31
()

لو"قال:كشعةالمحدثي@صالفواثف(منجماعات)وأبطلها

"الزحلةلحطلتلإحارةاجازت
(6)

الواثلينصروأليالحزيوإبراهيم

والماورديحسشكالقاضيوالمقهاء،لأصهالي.االثحوأي
(10)

وألي@
الدئاسطاهروأليالشا@عي،الحححديسكر

(11)

وعحهمالححمي،
(12)

منآن

لكأحزت"لغيره.قال
(13)

عنيترويأفى
أحرتةقالفكائهت@مع،لمما

أفى(ألك
(14)

عليتكد@
لاالثرعلأن)1(،"

ي@معلمماروايةيبيح

الشافعى(عنالزوايتينإحدى)وهو
(16)

أليعنالآمديوحكاه

(6

الصلاحاسمقدمةو")2/762(،"الك@اية"
"(333)

ليعياصالقاصيعهلقله
"

الإلماع
"(89)

"

الإلماع
"(88)(4)

أح(@ي
"

الطيي
"

دصحي@وهو

@يعاصالقاصي@له
"

الإلطع
"،98(90)

2/2)"لكثايةا1 بهلكعاا"(7)(77
"(2/2 77)

عهلمله

السلمى@ي
@اللمى.ثاللكى(62)والمحر"المحار"

أحرا@النم
لصحتها"

ديالوويعهفله
(143/8)"الطالب@روصة"

"

(11)(1/23)"الحاوي
@ي

"الدماس"أ@(

@الصوا@ولعلالأصول،كدا@ي
وعه

وحدهالدلاسصمقولال@ولهدالأد"

"أحرتك"أط(لي

سقط
أط(مى

دىالحعالىأحرحه
1/1)الإملاء"أد@" 3،11 كىوالسلمى2(،3

المحار"

سالحليلطريقس(61)والمحر"
أحمد

لحوهالدلاسطاهرأليعن

دىالوويدكره
8/1)"الطالبب@روصة" والعمنمهورقوليهأطهرولكى"قالنم(43

وفد=بها"الروايةوحوارالإحارةصحةالعملعلبهوالديوالحلصالسلصمداه@س



صبطه-أوضصةوتحقل!الحديتسقاعكتميةلعشرودواالرالعالموع

باطل.وهداكالمزسل،بهايعمللاومتابعيهم:الطاهريةبعضوقال

عرالوهابعدالقاصيولقلهيوس@وأليححيفة
مالك

حزم.ابنوقال
"جائرةعيرلدعةإثها"

وقيل.
للا"،لا@حار،بالكتا@عالمشوالفخارالمجيركادإد"

الحخفيهم@الراريدكرأدوواختاره

لهالالعرويأي:لها(يعمللاومتابعيهم.الضناهريةبعض)وقال

@االتحديثجوأرمعكالمزسل(أ
)د(

ماالإخارةلي@لألهباطل()وهدا

@ييقدح
و@ي@ا،المحقولاتصال

لهاالثقة

التحديتدود@االعملوهودلك،عكسالأوراعيوعن
(6)

الصلاح:ابنقال
"

الاحتجاحوفي
(7)

أروستحهغموص،لتحويرها

يرويأفىلهأحارإدايقال.
لوكما@هوحغلة،لهاأحره@قدمروياته،عنه

كماقظغاالتصريحعلىمتوقفعيرلهاخاره@تفصيلأ،لهاأخبره
لي

@القراءة،
حاصلودلكوالمهم،@هامال!حصولأ@/79/1،الغرضسما

"المقهمةبالإحازة

فيالخطي@وقال
":"الكماية"

أبعض(أخبئ
(10)

لحوارهاالعلمأهل

ثتممحر،لأليودلعهاصحيمة،فيبراءةسورةكتبك@النيأن"لحديث:

أيضاهوولا@أأد/19/عليه،يقرأهاولممنهمأخذهاطال@أبيب@عليلعث

كماأصحاسه،لعصالاحارةالا@عيصحفط=
لي

(279/2)"الكماية"

(1)"

الإحكام
"(2/1 12)

برالخطب@أحرحه(2)
2/2)"الكثالة" 7،82 ص(79

مالك
وحملهآحر،طريتىمى

صرهالإطأحادلتصحهلو@الكراههعلىالح@
مالك

لإحكاما"(3)
"(2/2 64).

ثيالآمديعهلقله(4)
الإحكام"

"(112/2)-

2/2)"الكماية"(5) لإلماعاو"7(،6
(2/930)"لكمايةا@(6)(93)ا

أح(في(7)
"

الصلاحاسعد(8)بها"الاخحاح
لطفا،"

الصلاحاسمقدمة@(9)
سقط110)(333)"

@
وأح،أط،،



اتقربشرحكيالرا؟؟رلبل@
لنواوي

"ألاسعلىوقرأهادمتحهامكةإلىوصل

1أ@/الرامهرمريأسندوقد "أ،/32

أدأرادالكرابيسيأدالشا@عي-ص

لك،أجرت@قد@اتسحها،الزعمراليحذفوقال.@ألىكته،عليهيقرأ

"إجارة@أحدها
(2)

العقخرلةلإحارةاأقا
(3)

الرايعالقئممدي@ستاتيلالماولة
(@)

ذلك(.فيخلافعلىالعرض،دونالاجازةأتنبية

العرضدودأتهاالأدهادإلى@المتحادرالإحارة،بصخةقلحاإدا
()

وهو

ديالرركثيوحكىالحق،
مدا@.دلك

ثالها
(6)

لأحمدونسه
ميسرب@

(7)

أ،أر/57/وجههاعلىأتهاالمالكي:

الرديءالسماعم@خير
(8)

علىالإحازةتمصيلالمحمقسلعصواختار"قال.

أمظلفا"السماع

عا@اب@سواءألهماتالثها
(9)

@ي
"الحنفسريحالة"

ع@

بنلقيأحمدسسالرحم@عبد
وعدعنديالإحارة"يقولاكادأنهمخلد

كالسماع(وجديأي
(10)

"

الطوديوقال
أ(أح/37/السماعالسل@عصردميالتثصيل،الحق"

2/2)"الك@اله" 6،92 (448)"الماصلالمحدت"(2)(70

"الممترقة"أد(لي
(583)الطر(4)

الرركشيعد
المماعدودطألهاالمشهور"

"

(7)العرصدودأل@ملىلسق@الأولا
"وأ@(أر(،ثي

ميسرة
"

ثيعاصالقاصيأحرحه
"

الإلماع
"(93)

"أ@(ير

أحمدهارودسأحمدسعمرألووهوتصحي@،وهوعاد"اس
لر

اكالسقريعات
دعي

6المحو@ىلكيالط 0 الأسدللىش@وحدكرهدا@يوكتاول@9
حعرا

"

3/6)لصكحود"اإيصاح 05)

سقط
أحأوأط(،@



1صبطهوصمةوتحملهالحديتسماكيعيةوالعشرودالرالعالنوع 6
-

ا@ما-

فستموعاتي،كأجزئكضصيره،فعينائجيزالتاني:الضترب

الزوايةجؤزوالطوانفامنوالبمهورواكنر،أقؤىفيهفالخلاف

بها.العملوأوجئوا

آوالمشلمين،كأجزتالعموم،لوصصمعينغيرئجيزالتالث:

بوصفقيدهافإنللمتأخرين،خلافوفيهزماني،أهلأوأحد،كل

الجؤاز.إلىفأقربحاصر،

لا@رق@ت،واشتيالسروحمعتالدواوير،دونتأددوأفا@أولى،

لمنهما"

المانى(11)الضنرب
@)

)كاجرتك(معيرعيرأقيغيرد(فعينائجيز

حوارها@يأقي@مه()@الحلا@مروياتيأو)مسموعاتي(حميعأجرتكمأو

م@وأكمر()أقوى
لأؤل.الصر@ا

سمالعصلى(اوجبوا)وا.لهاية(لزوااجوروالفوائفامنلجمهور)وا

طهلثر)لها(ويز
(3)

حميعكأجزت(الغموم،بوضصفعي@غيريحيز)التات:

إد@للمتأخريناخلافوفيهرمالي/أهلأوأحد،كلأو)المسلمين،

قندها(
(4)

سلدالعئمطلمةكأحرت(()حاصر)لوصصالعامةالإحارةأي:

الم@ميدةعرصالجوار(ىإد)فأقربهداقلعليقرأأوصكذأ،

لذلك

(7)
عياصالقاصيقال

ولادلك،حوارمياختلمواأطمهمما"

ةإحوأهللاد،لأولادكقولهموصوف،محصورلأنهلأحد؟ممعهرأيت

3/5)للرركي"لكتا"(1) 13-

لإلماعالطر!ا(3)
"،19(92)

(5)
ثي

ويحاص!"أط،
أد(

أرأصسقط(7)

حاصر"إ

أرخصسقط(2)

لي(4)
ورح،أ@(،

@
يده

"

لإلماعا"لطرا(6)
"(97-1 01)



لنواوياتقري@شرحكي@الرأ،رلبت@

وأبولخطيب،والفيب،اأبوضيلقاالمجؤزين:اومن

عبد
واخرون.لعلاء،اأبولحافض@واعتاب،وابنمئده،بنللها

ه.بهتالزوايةبهيفتدىأحدعننسمعولمالشيخ:قال

حالقوله:واحترر
صر

المظلقة.كالعامة

حصرلاعما

(3)

فهوكذا،للدكأهلفيه،

هدهالق@طلأني(@أ@/231/وأ@رد
معش،بلدلأهلومثلهمستقل،سوع

مذه@أوإقليم،أو
معين.

الطبريالطي@(وأد)القاصيالمطلقةللعامةالمجؤرين(ومنأ
(")

العداديوالخطي@(أ
()

@منده،بناللهعبد)والو
(6)

)بناللهعدأبو

عتا@
(7

برالحسنالعلدء(ألووالحافظ
الهمدانيالعطارأحمد

(8)

وال@لفيرشد،برالوليدوأليحيرودسالفصلكأي)وآخرون(
لعضهمحمعهموحلائق

(11)

محلد،في
لكثرتهمالمعحمحرو@علىورتبهم

المنع.إلىميلاالضلاحابراشيخ()قال
أحدعننشمع)ول@ا"

بهداوتردادصس@أصلهاليلإجارةواقال.بهده(الزوايةبهيقتدى

"

الإلماع
"(101)

"أط(@ي

"حاص

"أد(ولي

حاصر"

وأح(أ@(،و@يحصر"لاما"أد(ير
حصر"لالما"

2/2)"لكمايةا" 9،52 لإلماعاو"6(،9
"(98).

2/2)"يةلكماا1 (336)لمقدمةاا"(6)(96

ا"
(336)لمقدمةاا"(8)(99)لإلماعا

"لهرسةو"9(،9)89،للئلميوالمحير"المحار"
44،54)حراس 55)

(4)والمحير"المحازدكرثيالوحير"(

فيكماالمعدأديالكاتالدرأيسالحيمحمدسحعمرأسالحا@طهو(
النكت،"

لإبصاحواالتتيمدو"2(،20)"لخسصرةا)شرحو5(،3/61)
"(831)

)
"صعيمةأط(اي



شفاعكنميةلبشرودةراالزالعالنوع
وصمةوتخضلهلحديتا

"

وهذابها،الروايةجوارمصخحهاكلاممنالضناهرةقلت

بها.الروايةغيرلهافائدةوأقيصختها،يقتضي

كثيرا"ضعفاوالاش@رسالالتوسع

الزوايةخوارمصخحهاكلدممنالمتاهر)كلت:اليصئف:قال

لهاأالروايةضحيرلهاأ@أظ/79/فاثدةوأيصحتها،يقتضيوهدابها،

@يصرحوكداأ،/92أد/
"الروصه"

(2)

صحمها.شصحيح

العراليقال
حيرلكرسألوالحادطالمتقذمي@منروى@اوقد"

الدمياطيالسر@المتأحرينومن
(@)

الحاح@اسأيضاوصخحهاوغيره.

سيلهاالروايةمنالحصدميولالحملةقال
@ا،الروايةتركوالأخو@كا،

المقثدةإلاقال.
الهىحوازها"الصحيح@إنحصر،بنوع

وكدا
(7)

فيالإشلامشيحقال
@االروايةأنإلا"قال:المظلقةالعامة

مغصلا"الحديثإنرادمنأولىالجملةلي

البلقيني:قال
سعدالنذكرهماالعامةالإحازةأصلأنمنقيلوما"

دي

أنرابع،أليصزيد،برعليثناحماد،ثاعفاد،ثنا."الطمقات"
(9)

"قال:الخظاببنعمر
خر"لهوالعر@سئيمنوفاتيأدركم@

(1)

لي@

لحلا@وعمل،وتحديث،ضبط،إلىيحتاحلاألالذالعتقلأددلالة؟فيه

فلاوصسط،وعمل،تحديث،@ميهاالإحارة
يصح

دلك@،/75ار/يكودأن

(43/81)الطاليى!روصة"(2)(336)الصلاح،اسمقدمة"

"
4)544،جر"اس@هرلسث 5،34 54)

@ي
"

شرح
3/5)للرركى"الكتو"لإيصاح،،واالتتجيدو"ا،لتدكرةوالتصرةا 2،)0

الماحالداو"
"(1/2 العامهلإحارتهحدتأ،(99

الطوسيالمؤلدم@

"
"الحا@النمحنصر

(1/730)المحخصرلادشرحمع

ا

شرح
لإيصاحواالتقل!و"2(،20،230)"والدكرةلتمصرةا

ملمقا(831)"

"(8)وقد"."أر(@ي

شرح
(1لم3)المكر"لحة

لي
وأح،أط،،

"
ص

"

وثيه(317/3)"الطقات"
"

"اللهمالم@حرلهو



-؟1@ل!@
لنواويالصربشرح@ي@4الرارلصل@

دليلهحعلولولهذا،دليلأ
(1)

ماأ(ه/1/331
بلغوا"ع@:النبيقولمنصح

عني
"

(2)

قويوحهلهلكانالحديث،
"

(3)

اشهى

حكمفيوتكونالاجازة،تتخللهاالسماعصورمنأصورةفائدة
السماع(.علىالسماع

فيالإسلامشيحقال
محفدكافى"."معحمه"

بر
أحمد

عرامبن
الم(

سمعهآخر،شيخوأحارليهشيح،منالحديتسمعتإدايقولالإسكحدري

@

@،أح/37/شيحصيرويالسماعدثيحسالإخارة،عهالأؤلرواهسيح،@

سال@بعيمهالتيحذلكصيرويهالإحارةوشيحالإحازة،
ذلككانماع،

في

السماععلىال@ماعحكم
"

الحهى.

يمسعالإشلاموشيح
وتخاريحه.أمالهفيكتيرادلك

منليوظهرقلت
بالإحارةشيحصرويتإدايقالأنالقولهذا

العامة،لالإحارهشيحعىالحاصة،
العامة،لالإحازةآحروص

دلكعن

دلككادالخاصة،لالإحارة@يهالشيح
عنالخاصة،الإجارةحكم@ي

الحاصةالإحازة

محمدمحفدصاللهعدأليشيحناصأرويأددلكم@ال

التحكري
(6)

ليوأجازعليه،سمعتوقد@
(7)

حاصة
الديرحمالأليحعر

وأرويحاصة،يحرهولمحياتهأدركفإطلأشوي،ا
(8)

الفتحأيالشيحع@
العامة،لالإجارةالمراعي

ص
بالحاصةلأشويا

أدأثي

"

محاسى
"

اليحمع
أ@،

ي
أأ@

أط(،@ي

"دفي"
(2)

صطلاخلاا
"،633(3 37)(4)

(425)"المع@رسللمعحماليؤسس@

"

"التحكري

"،ليلأحار"
و@ي

"أأط

"وأحاري

"أوأح
أرو"4و

3الححاريأحرحه 4 6 11)

"أ@(.لي

عرام
"



صبطهصمة@وتحفلهالحدبسماعكيميةوالعشرودالرالحالموع

يزويوهولسننن.اكتابكأجزتكله،أوبمجهول،جازةلزابع:!ا

جماعةوهناكالذم@تمقى،خالدبنلمحضدأجزتأوالسننن،فيكتبا

فيفسفينلجماعةاجازفإنباطلة،فهيالاسم،هذافيصتتتركون

عذدهم،ولانسابهم،اولابأغيانهم،يعرفهمولمغيرها،أوالإجازة

هذافيمخلسهفيمنهكسماعهمالإجازة،صختتصفحهم،ولا

وتعليق،جهالةففيههدا،نحوأون،فل@يشاءلمنأجزتوأقاالحال،

دةإحاه)آو(الكتصمجهول()دلفعتىاجازة()الزالع

معيرص

يرويوهوالشن@اكتا@)كأجزئكالناسم@لمحهولأيله(الكفأ
كتما

ل@لمحمدآحزثو)ا"مسموعاتيبعصأحرتكأوالشنن(فى
خالد

ادهولاالاسم(هدافيمشتركورجماعةوهناكالذمشقي،
ي

فصحيحه.لقريةاتصح@إدلاطده(11()كهيالمسألتي@

مسمينلجماعةاجار)فإن
(@)

يحركهمولمغيرها،أوالإجارةفي

المسحولسقيإداوكداتصمحه@ا(ولاعددهم،ولاأئشالهم،ولابأعيانه@ا/

ولمله
(3)

منهكسماعهمالإجارة)صختعيهيعر@
هدافيمجلسهكي

لاوأشماءهم،ولام،أعيا@(@أ@/331/يعر@لاوهوأيالحال(

عددهم
(4

أ(/98ط/1@،/92د/أ0

وتعليق(جهالةلمحعيههدالحوأويشاء@لدد،لمنجزتا")وأفا

صر@فيأدحلولذلكلمحسرط،
القخهولةلإجارةا

()

قدالفعققةلإخارةالأدم@قل،@مر@كالق@طلايأ@ردهوالعراقي

سيأتيكماحهالة،@يهايكونلا

(1)1

الإلماع
الصلاحاسمقدمةو"1(،10)"

"،733(338)

(2)
لي

"أ@،
(3)مشمعير"

أخ(@ي
ولا""

(4)"

الإلماع
الصلاحاسمفدمةو")101(،"

"(338)

(5)
ي

"،المحهولإحارة"أط،
أح،و@ي

"المحهوللإحارةا"

(6)"

2،02لمأ"والدكرةالتحصرةشرح 0،6



لمواوياتقرل@شرحفي@الرا،رلبت@

وصخحهالشنافعيالطيبأبوالقاضيقطعوبهبفلانه،فالآطهر

المالكي.عفروسوابنالحتيليالفزاءابن

قطع)وبهالاسلعصأحرتكقوله.للحهل،لضللدنه()فالأطهر

الشافعي(الفيبألوالقاضي
(1)

"الخ@قال

"الوكالةتعليقعلىالقياسوحححهم
(2)

الفراء)بنيغلىألوالإحازهصالصر@هداأى)وصخحه(

محمدالمصلأ@و(الحنبلي
عمروس)بناللهغيدل@

(")

المالكي(
()

لاوقا
(6)

إد(أ"
(7)

عدها"لهالمحارويتعئ@المثميهثهوخودعدترتمعأ8(لحهالةا

"الخطيبقال
علىريداأقرلقاجمروعولهلدلكيخبئالمراءاسوسحعت

"رواحةفابنجعفرقتلفإنفجعفر،زيذ،قتلفإن"مؤتةعروة
(9)

التأمير.لعلق

لأدالوكالة،ولي@سمهايمرقالدامعالياللهعدألاوسمعتقال

المحار"دخلا@له،الموكلدرليعرلالوكل
(10)

العراقيقال
دلكاستعملوقد"

بكرسأ@الحا@ظالمختدميرم@

ألى(أ
(11)

"صاح@حجثمة

"شيحةسيعقو@وحفيد"،الارح
(12)

م@هم،@شيئة@إدعلق@
أ،أر/67/قطعاطلت

"

الإلماع
ليالملاحاسوحكاه)301(،"

(338)"المقدمة"
لهالح@سؤالم@

2-240)"والمحهولللمعدومرةلإطا" 45)

"

الإلطع
الصلاحاسمقدمةو")201(،"

"(338)

أح(لي
محمد"

ل@
اللهعد

عروسس
"

ا"طروا
لإلماع

امقدمةو")201(،"
الصلاحل@

"(338)

سقط(7)"قال"أأحلي
وأط(رح(،@

"أط(@ي

تريع
4الحاريأحرحه(9)" 2 6 11)

ا"
لإلماع

الصلاحاسمقدمةو")201(،"
"(338)

قط@
أوأطأر(،مر

"

2)502،"والدكرةالضرةشرح 06)



النوع
ا

صبطهرصحةوتحملهالحديتسفاعكيصيةوالع@رودلرالع

ن،فل@يشاءلمنكأجزتفهوالإجازة،شاءلمنأجزثةقالولو

فاؤلىعنى.الزوايةيشاءلمناجزتقال:ولوجهالة،وأكتر

الحالي،بثقتضىتصريحلأنهبالجوازت

يشاءلمناجزثفهو@/1"الإجارةشاءلمنأجزت"قال:)ولو

لي("فلان
سمن@معتكلةإتهاحجتم@راوالتجهالة()واكمرللالحظلاد،

م@
عددهميحصرلا

(1)

لانهلالحوار.كأولىعنى"الروايةيشاءلمنأجزتقال./1)ولو

لخاالروايةتعويصرإحارةكلمقتصىإنحيثم@الحال(لفقتضىتصريح

وقاسةالإحارة،فىأ،/74اح/تعليقلاله،المجارمثيئةإلى
(@)

ا-
الضلاح@

"شئتإنلعخك"على.
(3)

العراقي.قال
ديهماالمرقلكى"

منهم.@إلهالإجارة

عدم@يهوالصحيحقال
الصحة

عي،الروايةشئتإدعيتروي
قال.

"التعليقوحقيقةالحهالة
(4)

الخهى.

امحاسن"المنقييقالوكذا

@يماوالوكالةالوصيةسطلادلأولى،ا

وكلت
()

يبيعهاأنشاءديعهاصفي

أولىدهماعيرها،يحتملهلامااحتمالها

أ(ه/؟1/31حلا@هالمنتاع،تعمش
دي

قال،
أدلكأحرتهاوراسهلحم

لالخماءالخؤار،هتاالأقوىوالأطهر

لاصطلاح
فيالسظلادوأيد"

الحسألة

أوشاء،لمرثهدهوضيت"قاللو

"قال."
@

معالوصية،ثيلطلدا

الصلاحاسمقدمة"
أح(@ي(2)(338)"

"وقاله"

الصلاحاسمقدمة"
لعص@لأص(339)833،"

الا@عجةأئمة

"

سحوهصنهماملمقا(185)والإلصاح،النمححدو")602(،"والدكرةالخصرةشرح

"وكلته"أر،@ي

لاصطلاحامحاص"
"(339)



اتقريصشرحفيالرأولىريصت@
لنواوي

أوشئتإنلكأوعني،روايتهشاءإناكذلفلانآجزتقال:ولو

جوازه.فالأطهرأردتأوأخببت،

واختلفلفلدن،يولدلمنكأجزتللمعدوم،الإجارةالخامس@:

لفلدن،كأجزتموجود،علىعطفهفإنصختها،فيالمتأخرون

وفعلبالجواز،فأؤلىتناسلوا،ماولعقبكلكأوله،يولدومن

الأول،الخطيبوأجازداود،أبيبنبكرآبوالمحدتينمنالتاني

شتت،ادلك،آوعني،روايتهشاءإنكدالملدنأجزت"قال:)ولو

كماجواره(فالأظهر"آردتأوآحببتأو
تقدم

واختلصألفلدن،يولدلمنكأجزتللمعدومالإجارةة)الخامس

ومنلفلد@كآجزتموجود،علىعطفهفادصحتها،فيالمتأخرود

يولد(
(2"

إذاممالالجواز(فآولىتناسئوا،ماولعقبكولولدكألك(اوله،

الوقف.علىقياشالالإحارة،أ@رده

التاني)وفعل
(3)

بكر()ألوالإمامالمحذتين(من
(4)

)بناللهعبد

ال@أ،أد/39/داود(أبي
لك،أجرتقد"الإحارة:سئلوقدفقالحستالي،

الحملة.ولححل@ولأولادك
لعد"يولدوالمالدينيعني

(5)

الملقيني:قال
"

وتأكيدالمبالغة،شيلعلىذلكيكونأنويحتمل

"الإحارة

فيالق@طلاليالقسمهدا@،أط/89/شصحيحوصرخ
"

المنهج
"

الأؤل(الخطيب)وأجار
(7)

أصحا@إن"وقال.جزءا،فيهاوأل@أيضا

موجودا.أصلهيك@لمد@المعدوم،علىالوق@أجارواحميفةوأبيمالك

(1)
أأط@ي

سقط(2)
@

(3)
سعدهاي

"يةالكط"(5)

61)"

محاص

لعدط(7)
@ي

"

استتلالا،لمعدوم

"لكأحرتكقولهنغاأو"أط(ولعدها@يوأح(،وأط(،أر(،

سمط(4)العى"أى"أ@(
وأح(أط(،م@

(2/2 ويه(95
"

"الإحارةعىلحلوتد

صطلاحلاا
"(340)

التقلالا"للمعدومالإحارةأي"أط(



االتوع

صتبطهوصمةوتحضل!الحديتشضاعكيميةوالعشرودلزالع
"@"

الفيبآبوالقاضيوآئطلهاعمروس،وابنالفزاءابنعنوحكاه

غيره.ينبغيلاالديالضحيحوهوالشافعيان،الصناغوابن

الضحيح،علىفصحيحةيميز،لااتذيللطفلالإجازةوأقا

لبعضهم.يخلدفاوالخطيبالفيبآبوالقاضيبهقطعالذي

يصحكيفقيل:ن@قال
ليأحاريقولأد

(1)
لعدومولدهفلاد،

كمائقالموته،
يصح

موتهلعدومولدهفلان،عليوقصيقول.أر

م@الوطيرأحدكحعدالآحر،صالزمالنأحدبعدولأنقال

الآخر"

)رال@الححمليالمزاء(النأصذكرليماالصخة،أي)وحكاه(

1أ@/ودسهالمالكي،عمروس( الثوحلمعطمعياص@،/34
(3)

الصني@أالوالقاضى)وأنطلها
")

رهوالشنافعيادلضباعاوالن

حملةالإحارحكم@يالإحارةلأدغيره(ينبعيلاافديالضحيح

لا@كماسالمجاز،
تصحلاللمعذوم،الإحاريصح

(6)

لهالإحارة

تجوز@لامطلقا،يوحدمنإجازةأما
(7)

إخماعا.

يميزلاانذي1سضلفلالإتجارة)وأفا
علىفصحيحة."8)

الضحيح(
(9)

ئقر@يهولاوالحطب(الطي@أبوالقاصيبهقطعالدي

لاقال.حيثلبعضهم()جلافاغيرهولاسن
يصح،

لاكما
يصح

سماعه،

"ال:@الظبلأسيدلكذكرولما

يصح
يجيرأد

يصحولاللعاث،

(1)
لي

أ@(

(3)"

الإلماخ
"

(4)"

الإلماع
"

"المقدمة"(5)

(7)
وأرأس

م@سقط(9)

أط"
ري

للمعدوملإحارها"(2)"
(2لم2)"

الصلاحاسضدمةو"أئم،أ
"(340)

("34)(6)
دي

"وأ@(وأح،،أد(،

يصع
"

السحلاقالي
"

(8)يحور"
@ي

له،لا"أ@،

أح،



الصواويتمربسرحكى@الرا،رلصن@

"سماعة
(11

احةإدأدهادلهواحتخشيوحا"،كادةالحوازوعلى"الحطيقال

يرويأنلهللمحازالمحير
ولعيرهللعاقلتصحوالإلاحةعه،

(2)

الضلاحابنقال
(@أر/67/الوع،هدالخحملأهلاالظملرآواكألهم"

الإشاد"لمقاءالأهلية،حصوللعدلهلؤدي
(3)

حلا@دلاالمصروأما
@ي

لهالإجازةصحة
(4)

أ.والحملوالكافر،للمجنون،الاجازةأتنبية

ةالإحازصر@ليالطملألةم@الصلاحكال@المصن@أدمح

ةلإحاراإليهاو@لعراقي،اوكداسوع،طلانيالق@وألردهاللمعدوم

لحملوالكا@ر،واللمححون،

المححون(أماأ
(17

كلامفيدلكتقدموقدصحيحةلهفالإحارة

"فقالالكافر

سماعهأفىتقدموقدلقلا،أحد@يهلم
صحيح،

أحدولمقال
عن

أحد
(@أح/47/الإحازةوالحتأحري@المتقذمي@من

سحضاأرإلاللكادر
م@

سمعالسيد،عبدمحقدشلهيقالالأطاء

اسمهوكت@الفورياللهعبدأيعلىيهوديتهحاللمحىالحديت
دي

2/2)"يةلكثاا" 2/2)"يةلكماا"(2)(96 96)

الصلاحاسمقدمة"
"(341)

@يالعراقيأشار
"

يعتد،لاصعي@حلافوحودإلى(208)"والدكرةالتمصرةشرح

@ي
المجرسماعصحة

الصلاخاس@قدمة"
"،043(3 41)

"

شرح
2-208)"والدكرةلخصرةا سقط(7)(10

أح(م@
"صحيحةللمحود@الإحارة"أط(لي

"أأط@ي
الكا@ر"ص

""والتدكرةالتمصرةشرحواأ،أط@ي

اللهعدألي
."الصوريالمؤصعدمحمدس



سماعكيصيةلعشرو@راالرالعلتوعا
صبط!وصبمهوتخضلهلحديتا

الظمقة
دلككارحملتم،؟و@حوصلخم،الصوريوأحارالامعير،مع

أثه@لولاالمري،لحصور
أقرمادلكحواريرى

(1)

هدااللههدىتتمعليه،

وسمعوحذثم،لإشا،اإلىاليهودي
أصحالامه

ويؤديادالكادر،مرأ،/13دأ@/لإحارةلاأولىوالمئتدعوالماسقلال.

المانعزالإذا

"لاظالح@أدإلالقا،،أجد@يه@لمالحمل،وأماقال

لر@حملم

ألمى(أحاروا
(2)

"الحال(@أد/39/فيمولوذايكىلم

لكوءيتعرصولم

أولا.يصحوقعإذا

المعدومم@لصحةأؤلى،ألهشكولاقال.

أ@واح@رر@أحار،ألويهمعلحملشلالعلاثيشيححارأيتوقدقال

للفسمي@أحرثفكتالم@محيالثاء
)د(

@يه

أعلموعيرهللحملالإخارةعمموم@قال
(6)

@دأتهإلاوأتت@،وأحمط

مالعلهأ(أط/99/يقال.
تصمح

(7)
أمحعليههليعلمالاشخدعاءأسماء

تصمحهملعدإلايحيرورلاالحديتأهلأنالعال@أرإلالا،

قال:
وشعي

دناء
(8)

الحلا@علىفهالحكم
@ي

)@ا؟لاأوئعلمهلالحملأن

(1)
دي

أقدم"أط(
سقط(2)"

وديأر،،مر
"أط(

مى"

2/2)"يةالكط"(3) )؟((96
@ي

"أ@،

المحي
"

"والتدكرهالحصرهشرحو"أط،،ثى(5)

لىعهولدهلملولي
صالمرصهالأحوله"

الحكأالعرالىصالحاوىدمل@يلك@"للمسلمس"أ("5)"ال@كحهالأسخلة

المميى@يهأحرت"(/2/39)"المعيث
"

(6)
أعلى""أر،لي

(7)
@ي

حأو@وأط(،أ@(،
"،أصمع"

و@ي
"

والدكرةالخصرةشرح
""

اصثح
"

(8)
@ي

لا"."أط(

@يالسحاويقال(9)
"

الهيعل@الحملإدلهمشمدىإد"(439/2)"المعيهثقح

المعلوممعاملةيعامل
"



لنواوياتقري@شرحفي4؟الرا)يصل@

إذالمجازاليرويهبوجه،لمجيزايتحقلةلمماجازةة!لسادسا

بعضورأيتفيه،تكنممنأرلغعياض:لقاضياقالالمجيز،تحفله

ذلك،مئعالوليدأبيقز@ئبةقاضىعنحكىتغيضمنعونه،المتأخرين

الأصحوهويعلمقلحافإد
(1)

له،الإجارةصحت
دليكويعلم.لاقلنا:ن@

رةلإحاكا
(2)

للمعدوم
"

(3)
نتهىا

ديززعةأ@الديروليالحالطولدهودكر
"المكةفتاويه"

أخولةوهي
الهاسمي:الثضلألوالحادطشيح@اعمهاسألهأسثلة

لعدديماالحوارأن"

نمخ

للمعدوم،الإخازةوسينبيمهامتوسطةمرتةالروحنفحقبلوألهاأؤلى،الروح

م@لالقنعأؤلىفهي
"أ4(الثا@يةم@وبالجؤأرلأولى،ا

وجه(دالمجيزيتحفلهأ(لمماإجارةالشادس.1
(6)

أوسماعص

ليعياض(القاصيكالالمجيز،تحقله)إدالهالمخار(ليرويهإحارةأ

"كتابه

الإلماع
المشايخ.منفيه(تكتممنأرالمهذا""

قالأأ
(7)

لعصيتورأ@1
)يصنعونهلعصريي@والمتأخرين(ا

(8)
حكىلغ"

وقالسئلهلمادلك()منعمعيثسيوصلوليد(اأديقرطبةقاصيعن
(9)

"

العراقيعدلعده
الرا@عيصححهكط"

"

"لإحارةالتكود"أرأ@ي

"

2)902،"والدكرةالحصرةشرح 10)

(106)"المكيةالأسثلةصالمرصةحوولالا""

ثي
(6)"يححمله"أأط

"أ@(@ي
لوحهه

"

مقط
أح(@

"وأط(@(،@@ي
أح(م@ولمقطت"،يصعوله

هدا
يوهم

هوالقانلأد
"

"معيتسيول@

ديوالدي
"

الإلماع
"

الياق،لمحستفجموله
هداممبتاسسالرحلاأد

السانل،دعصكحه،دلمالطي،مروادألىلحصره
قائلآ@عيثاسعلبه@عفالفول،هدامروادألولفال@رواد،أليإلىبوسلطر

"هدا"



سماعكيميةلعشرور.والحلراالئوعا
ضتطهوصيحح@وتخضليمالحديتا

اجأ؟@

لضواب.اهووهذاالضحيح؟وهوعياض:قال

لهأجازشيخعنيرويأنأرادمنعلىيتعتنهدافعلى
جميع

الإجارة،قبلشيخهتحفلهمماهذاآقيعلمحتىيبح@آنمشموعاته

"محالهدا)1(؟يأحذ(لمماأيعطيك"

@هل!الضحيح()هوهدالأو(عياض:)قال
يحير

حرلاما
مه،عده

ط،يحدثلمبمالالحديثله

ويح
لاما

(3)

يصحهليعلم
الإددله

المصئ@(1قال
()

ا(@أص/531/الضواب(هو)وهدا

3الضااب@قال
ح

لمحارلإحارطاخكم@يلإحارةاإدوسواء@لنا."

إذ(أإدنلاأوحملة،
(7)

يخرلا
(8)

حرلابما
ليمائؤددولامة،عده

لم
(9)

ليعليكالإددلعد،الآذفىيملكه
قالوكدا"يملكهلمما

الق@طلاني:
داحلرواهمافإفىالحظلاد؟الأصح"

(11)

الحلمحصردائرةلي

ينحصر".لم@إلهيروه،لممالحلا@بأصله،

الضلاحكابرالمصم@،قال
ادأرادصعدىيتعينهدا)كعلى"

يعلمحتىيبحتأدمشموعاتهجميعأ(أر/77/لهأجارشيخع@يروي

."لهالإجارة(قبلشيخهتحملهمفاهداأن

ا(
ي

لم،مالعطيك"أط(
"(2)حد"

الإلطع
"(106)

3)
ي

"أ@(

لم
"الم("

الإلماع
"(106)

سقطه(
أأح@

مىول@لا"أو"أوأحوأر(،أد(،لعدها@ي(6
"المقدمة"

سقط(7
وأخ(وأط،،رر(،@ي(8)أو"أخ(او@يأر(،مى

9)
@ي

لا""أط،

الصلاحاسممدمه0(ا1
سمر@(3لم2)"

شدلد

11)
مي

51)"

دحل
"



المواويتقربشرحلى@يالرا،برت@

يصحوماصخ،مالكأجزتقوله:وأما
مشموعاتي،منعندك

الإجازة،قبللهسماعهعندهصخلمابهالزوايةتجوزفصحيخ

وغير؟.الدارقطنىوفعله

--

لامنبعضفمنعهمجازاتي،كأجزتكالمجار،إجارةال@نابع:

الحقاظقطعوبهجوازه،العملعليهاتديوالضحيح

نعي@ا،وأبوعفدة،وابنلذارقفني،ا

مالكآجزت"قوله:)وأفا
يصحوماصح/

"مسموعاتيمنعندث

قبلله)سماعهالإجارة@دعنده(صخلماله،الزوايةتحورفصحيح

("وضصيرهالذارققنيوفعلهجازة،ل!ا

العراقي:قال
يقللملووكدا"

"

ويصح
ما"الفراد@وله.@إن""

صح
"

"لإجارةالاالرواية،حال

مجازاتيا(أجزتك"@المحار،إجارة)الشابع:
(3)

"أو

حميع
أحيرما

أ(أد/49/ألوالحافطوهوله(يعتدلامنبعض)قمنعه"روايتهلي

(@أح/57/الحؤري،النشيخالأئماطي،المباركسالوها@عدالركات

يروصف
الصس@فيقوىصعيمةالإحارهلأدحزءا"دلك

(4)

لاحتماع
رتينحاإ

أبوالحفاظ(قطعوبهجواره،العملعليهالدي)والضحيح

لدارققني)االحس@
()

عقدة)ابنالعاسأصو(
(6

نعيم(وألو

الصلاحاسمقد@ة"(1)
ا(2)(342)"

.(211)"والتدكرةالخصرةشرح

(3)
@حا"وأطأوأر(،أدأ،لي

رتي
"

(4)
@ي

"الصعي@"أط(

@يالحط@دقله(5)
2/3)"الكماية" عه(52

@
لهقيلالعله

2/3)"الكمابة"(6) 5،23 53)



سفاثكيميةلعشرودواالرالعالموع
رصصةوتحملهلحدبا

برصنطه-،5

اوأبو
عننجازةبالايرويالعتحابووكادالمقدسي،نضرلفتح

وييرلتلاتآقلهادلهاللزاويوينبغيتلات،لينواتىورنجماالإخازة،

صخمالهاجزتشئخهشيخإجازةكانتفانتحتها،يدخللمما

شيخيماعنروايتةلهفليسنشتخه.شيخلسماغفراىسماعي،منعندة

شتخه.مشموعاتمنكونهشيخهعندصخاتهيعرفحتىعنة،

المقدسي(نصرالمتح)وآبوالأضهاني
(1)

ال@واذعىالحاكمو@عله

عليهالاتفاقطاهر
(3)

نجارةلال!)يرويالمقدسيلصرلمتح(اآبو)وكاد
(@)

ص
ة،جارالا

أليل@الثتحأصطالحا@وكدلكإحارات،للات(بينوالىورتما
لي@لىوا(@/99أط/لموارس،ا

ديلراكعياووالىإخاراتثتا،
"أماليه"

أحاثر@يحمصيرالحلميالذيرقظ@والحادطأحائر،أزلعلي@
"

تارتم

مصر"
(6)

وشيح
لإشالأما

يرأمايى""
لست.

1أ@/بها(للزاوي)وينبعى ع@لإخارةلاأيأ،/36
أ)تافلهالإحارةا

)مالهالروى(التلاومق@صاهالسجحهشيحهشيحإجازة@ميةتأفلأي

يدخللم
(8)

لعصهمقيدهالرسماتحتها(
لما

صح
عد

(9)

لماأولة،المحار

دلكونحوالمحيز،سمعه

ي@ماعىصعندهصخمالهأجزت"أ.شيحهشيخإجارةكانت)فإر

شيخه(شيحسماعأىص
(10)

يعرفحتىعمة،شيخهعنروايتهلهفليس

أته
صح

س@عهلماقندهاإنوكداشيخه(مسموعاتمنكونهشيخه،عند

لقله
ليالصلاحاسعهم

(3لم3)"اليقدمة"

"

الحا@تاربح
"لقلأص"

"والدكرهالنصرة@نرح

2)112،للعرافي 12)

ديالراقيكلامهلقل
ا

(212)"والدكرةالتصرةشرح

السحولىأح(س
"(5)"لإحارها"

(212)"والحدكرهالحصرهشرح

"

"كنححه"أ@(@ى(7)(212)"والدكرهالحصرهشرخ

أخ(@ي
لي(9)يدحلها""

"أط(
ص

"

مىلسقط
أوأحأط(،



اتقري@سرحفيالراوفىريبت@
لنواوي

جوازمنمأخوذةالإجازةفارس:بنالحسينأبوقالفزغ:

إذافأجازني،اشتجزتهيقال:والحزت،الماشيةتشقاهانذيلماءا

وأرضك،لماشيتكماءآشقاك

م@وأحدعيررذوقدمحازاتهإلىيحعدلم
دلكلس@الأئمة

(1)

العراقي.قال
يقيدهللكله،سماعهروايةيحيرلاالعيددقيقاب@وكان"

لهحذتلما
مى

لثملإحازةلهأرولملحظه،رأيتههكداموعاته،م@

أكاد(ألهودلكمسموعه،
(2)

ولمبهيحدثللمسحاعاته،لعضفيشك
دمنالمقيراسعلىسماعهوهويحره،

منهسإحازتهعهحذث

بشيء
ما

(4)

لهحذث
صحيحعيرلهوم@موعاته،من

"

معيحيركادلكسهقلت.
دلك

ححبع
أليلخطرأيتهكماله،أحمرما

ليحيافى
السصار""

(6)
تتتيدلاهدا

(7)

منبهحذثلماعهالرواية

له.أحير@يماالاقييدخلإذفقط،م@موعاله

فيجارة()لأالااللغوي.فارس()بنأححدلحسين(اأبوقال)فرع:

والحزتالماشيةتشقاهاتديالقاءجوازمن)مأخودةالعربكلام

أمنه(يقال(
(9)

استجزته")
ا".)

اشقاثادا"فأجارني
(11)

لماشيتكماء

و
أ

ضك(ر
(12)

لدلكمالاالطر
@ي

"

"والدكرةالتصرةشرح

سقط
(3)أط(@

وأح(وأر(،أد(،ثي
(5)."مما"

@يالحاويإلهعراه
"

453/2)"المعيثقح

2/1)الطور"ك@"والطروشحوحه 9 78)

@ي
تقحد"،"أ@،

"أطأوفي
يخعدى"

لي
"

""الكمايةو""،اللحةمقايي@

ايمقاهالدي

سقط
أر،م@

أح(@ي
"،استحرنهاسخحرتك"

ولي
"

مقاييس

"سقاك"رط(ثي

"

"اللعةمقاييى

1/4))حور(ثارسلاس 94)

اليؤ""أ@(@ي
ا

(213)"والدكرهالحمرهشرح

لثسهترحمةيهدكركتا@الصار"و"(

"والحر@الماشهمىلمال

ا""لكمايةاو""،للعةا
."لا@لاستحرت



االتوع
شفاعكيميةوالعشرودلزالع

ضمنطيمارصمةوتخضل!لحديتا

أنيجوزاهذفعلىفيجيزه،عئمهالعالغيشتجيزالعلمصلال@اكذ

هووإذنا-الإنجازةجعلومنمشموعاتي،فلاناأجزتيقال:

مشموعاتي.يةروالهآجزتيقول:لمعروف-ا

لطائره،فىكماالحدففعلىمشموعاتى،لهأجزثقال:ومتى

المجازوكانيجيز،ماالمجيزعلماذاالإجازةتستحسنإتماقالوا:

العئمأهلمن

يحيرهأديألهأيالعالم(يشتحيرالعد@ا،)طالبلك)كدا("قال.

"إياهفئجيزه()علمه

فلاناآجزتايقالأريحوزهداكعلى"أالصلاح؟النقال

مروياتيأومشموعاتى(
متعدئا"

عر@ىحر،حرفلعير
لمطدكرإلىحاحة

(@/94أد/وتسويغاباحة@إدتا(جارةل!اجعل(@أر/77/)ومنالرواية.

"مشفوعاتى(يةروالهأجرت"يقول@،أر/631/لمعرو@ا)وهو
(@

فىكماالحد@كعلىامسموعاتىلهلأأجرتقال.)ومتى

لطا

ديالقثطلالي
"

الممهح
مشتقةلإحارةا""

وهوالخحؤر،مر

"عهللرأويأوصلهارواي@هعدىفكأنهالتعدي،
(3)

تشتحسنإتما)قالوا:
("

الإجارة
()

يحيزماالمحيزعلمادا

لهيتأقلولرحيصتوشغلألهاأيصا،العدم(اهل)منلهالمجاز(وكاد

إليهاحاحتهملمسي@العلم،أهل

@يليستالحارة)1(*سده
ليالح@دكرهاوقد"،اللعةمقايي@"

2/2)"الكماية" 67)

يرالصلاحاسصعوكدلكلارساسكلامعف
صولعلط)443(،"المقدمة"

دمسهالحطيصكلام

الصلاحاسمقدمة)2(ا
لضر@(344)"

@يويالطإليهعراه(3)
"

2/3)"المعيثثتح سحوه(90

(4)
لي

اخحى،أح،اولييتحسى"،أط،ا

(5)
أح(ثي

16)التحرر،@
لي

"أ@(
يحيره

"



النواويتغريصشرحلى@ى4الرارلصت@

الضحيحالبز:عبدابنوقالمالك،عنوخكىبعضه@ا،واشئترصله

إشناده،يشتكللامعينوفيبالصناعة،لماهرإلآتجوزلاأتها

معالكتابةعلىاقتصرفإنبها،يتلقضدآنكتابةللمجيزوينبغي

صخت.الإجازةقضد

كيرمالرأسالإحارة"م@كي@:سعيسىقال
(1)

"
(2)

عنهحكاهمالك(عن)وحكيلالعصحخها@يدعضهم()واشترطه

كرل@الوليد
(3)

أضحا،@

بالضناعة(لماهرإلاتبورلاآتهاالضحيح"البر:عبدالن)وقال

("اسنادهب(أح/57/ئ@تتكللا)معينشيء)في(و
()

سالكا@(أي.أكتابة(للمحيز)وينبعي
(6)

أى.لها(يتلفصد)آن

الإجارةكصد)معيلقطولمالكتابة(علىاقتصر)كإنأيصابالإحارة

د@الرتةليلهاالملموطدوفىحيئدوتكونكايةالكتالةلأدصخت(

1أ@/الإحارة:يقصدلم "الصخةعدمفالطاهر"العراقى.قالأ(/00

الصلاحاسقال
"

مسحعدوعر

@يالكتابةهدهلمحردذلكتصحيح

معالتيح-علىالقراءةديهخعلتالتيالروايةسا@
قرئدمايلفظلمأنه

"دذلكمهإحاراعليه-

المجاز(:قبلمنالاجازةفيالقبوليشترطألاتنبيه

كصاالإحارة،القحوليتر@لا
النقييبهصرح

(10)

الث@حرحعلووكداالصحة،الحمسفييمقدحدالديرد،@لوقلت

"أط(@ي
لإلماعا"(2)ك@ير"

"(91)

وأح،أط(،@ي
كير""

لإلماعا"
2/2)"يةالكطو"5(،99،لما" 79)

"

سقط(6)(342/2)"و@صلهالعلمسادحامع
أح،م@

ا(8)كاء""أ@(@ى

-(214)اوالدكرةالحصرهشرح

الصلاحالرمقدمة"
"(345)(01)"

الاصطلاحمحاص
"(339)



صبطهوصمعةوتحملهالحديتسماعكيميةوالعشرو@الرالحالنوع

لأ@-

بع:لراالقسما
لمناولة.ا

لاوادذيفرلمإخارالإحارةقلاإديقال:أدويحتملالإحازة،عن

د@الرحوع،
ححوالأؤا@ولك@والوكالة،كالوقفصرا،باحة@إذنقلحا

لدلكتعرصم@أرولمالطاهر،
(1)

نها(:وأركااصطلاحا،الإجازةأتعريففائدة

الشمميالإمامشيخناقال
ايةولمحيإد@الاصطلاح@يالإحارة"

لعهوأركاشاأ(ه/1/731عرفاالإحماليالإحاريفيدحطا،أولثطا،

"لإحارةاولمطوالمحار،،له،والمحارالمجير،
(2)

أفتام!م@الزابع()القسم
@

عتتمهثيهاطوالأصلالمناولة(التحضل

العلم.ليالمحاري
الئريةلأميرسباللهرسولأن"

(3)
لا"وقالك@ائا

علىقرأهالمكاددلكللع@لماوكذا"كذامكانتبلغحتىتقرأه

"كحعالئيبأمروأحرهم

الميهقيوصله
()

والطرالي
(6)

لسد
حسر

السهيليقال
"

اح@ح
إداالعالم@كدلكالمحاولة،صحةعلىالححاريله

يرويأرلهحارك@ابا،التلميذلاول
صحجحوهو@مةقالليه،ماعه

"
(8)

اطر
"

(446/2)"المعبتفح

"

يةالأر@محطوطةلا(/3أالالحمة،دطمشرحالرشةعايى

كت@
محالرلحطاليىأد(حاش@ه@ي

"
وهو

اللهعد
"أرسلهحب@ححقلر

"لحله"

-

موصع
@يأقي،لحد-

د"لطوأيقرل@ر

لحاا
1/1)ري تعليفاقح(/85

(9/11)الكرى"السر"

"

2/1)الكير"المعحم 6،21 63)

ححر@ىاسحن@
"

لمحموعالحديتصجع3الطرالى،يى(186/1)المححا

طرت

صالر؟
(3/42)"الأد@



المواويتقربشرعفيالرأ،؟ريبل@

وكجزدة.زة،جال!بامفرونةضزبان:وهي

فعيذأنصورهاومنمفلضالمالإجازةأنواعأغلىفالمقرونة

سماعي،هذاويقول:لمبهمقابلاأولمسماعهأضلالمتابىإلىالشيخ

معهيئقيهفىعني،روايتهلكأجزتأوفازوه،فلدنعنروايتيأو

نحوه.أولينسخه،أوتمليكا،

م@الحاكمسهاستدكماعلهالهيستدلماوأحسى"الحفقيى.لال
حدلت

معكرىإلىبكتابهلعثلمختاللهرسولأر"عئاس.اس
اللهعد

ش
خذافة،

ك@رى"إلىالبخري@عطيمددفعهالخرين،عطيمإلىيددعهأروأمره
(1)

ودي
"

الحعويمعحم
"

قالالرقاشييريدص
"

سأصعلىأكئرلاإداكثا"

منسمعتهاأحاديثهدهوقال:إليافألقاهاله،بمحالأتالامالك،

وعرصتها"أ2(.أ،/95أد/وكتجتهاكس@اللهرشول

عمهاومجردة(جارة،ل!لامقرونةصرلان.)وهي

عياضقلودمفلقا(نجارةل!اأنواع)أغلىلإجارةاد)فالمقرونة(

صح@هاعلىالاتفاق
(3)

أكماأغلاهاوهوصورها()ومن
صرح

عاصأ،أر/87/له
(4)

وغيره(
()

ويقول(له)مقابلدفرعاأولشماعهأصلالطال@إلىال@يخيذفع)أر

مذكوراسمهولكىيسميه،لاأو("فلانعنروايتيأو/1"سماعي)اهذاله.

@ي
يبقيهتغ"عنيروايتهددأجزت")أوعي)فازوه(ال@ناولالكتا@

نحوه()أوويرذهبهويقالللينسخه(أوتمليكا،معه
(6)

(1)"
محاص

لححاا"
ري

احهأ-(2)

"الماصل

(2/2 33

لإلماعا1(3)
"

سفط(5)
م@

الاصطلاح
@ىوالحدلت)852(،"الحدلتعلوممحر@هو"3(،لم7)643،"

)1،6"

مسوي
@

ي
لناواةلمعر@ا"

ربح
"(2/8 فيمهرمريلراوا3(،2

لعحدتا"

@يلحطي@وا)763(،
لعلمانقيجد"

@يوالحيهقي6(،9)59،"
اليدحل"

"

،2 هلمط(34

أصص
لإلماعا"لم(ا(80)

"(79)

لإلماعا"(6)أط،
"(79)



التوع
سنفاعكتميةلعشروروالرالع

وصحةوتحملهلحدبا
"

وهوالشيخفيتآفلهسماعه،الفال@اليهيذفعأنومنها:

فاروهيتي،روااوحديتى،هوويقول:إليهئعيذهثغمتيقصذ،عارف

الحديتأئمةمنواحدضحيرسماهوهذاروايته،لكأجزتأوعني،

عزضهدافلمسمعزضا،تسفىعليهالقراءةأقسبقوقدعزضا،

القؤةفيكالشماعالمناولةوهذهلقراءة،اعرضوذلكالثناولة!

ومجاهد،لآنصاري،اسعيدبنويحيىوربيعة،لزفري،اعند

بيوالمليةلعااوأبيهيم،براووعتقمة،لشعبى،وا
وآبيلزبير،ا

لقاابنواوهب،بنوالك،ومالمتوكل،ا
خرين.اعاتوجماسم،

)الفا@(@أ@/731/اليحإلىأي.إليه(يدفعأن)ومنها:

عارفوهوالسيح/)كيمافلهلهمقاللاأوأصلاالثيحسماعأيسماصحه(

أويمي،خبهو)اله)ويمول(للظالبياولهأي:إديه(يعيدءتغمتيقصد،

صيتي(روا
صحني،)فارو؟يهدكر@عضأولان،@

ا
و

يتهروالكتجزثا

ادسبقوقدعرصاالحديضأئمةمنب،أط/001/واحدضحيرسماهوهدا

عرص"ودلك"المناولةعرصهداافليسمعرصا،تسفىعليهالقراءة

("القزاءة

فيكالشماعأ،أح/67/لمناولةا)وهده
لزهري،ا)عندلرتةوالفوة(ا

منالأنصاري(سعيدبنويحيىورليعة،
ألمكيا1)ومجاهد(لمدليينا

(1)

دصالتخعيابراهيم(ووعلقمة،)والشنعبي،
لعالية(ا)وآليلكوميي@ا

م@لك()ومالصرياكل(لمتوا)وأبيلمكيالربير(ا)وأبيلضريا
حلأ

عات)رتجمامضرأهلصوأشه@لقاسم(اوابنوه@،)وابنالمدية

م@آخرين(
صالحاكموحكاهوالحراسانيين،ميناث

طائمة
متايحهم@

(2)

المحطقسيقال
لكرسأ@دلكلمدنييمصنعسهحكيمنوأرلع"

عباس.اسمولىوعكرمةال@معة،المقهاءأحدأرص،عد

م@سقط(1)
أ@(

لإلطعاو")852(،"الحديثعلوممعركة"(2)
"(80)



اتقربشرحفيالراوفىرلصت@
لنواوي

دولهومى

(1)
العلاء

س
بنومحمدعروة،ب@وهثامالزحص،عد

برعمرو
غفقمة

دونهم.وم@
أي(أمحمدسالعريرسعد

(2)

عيد

اللهعدمكة:أهلومن
ونالععييةأأوالنحثيمعثمارسلر

الزجيومسلمالعطاروداودالحمحى،

صأصالكوفةأهلومن
الأسديرلجةبنوعليالأشعري،دة

أوجالرورهير،صالح،لنوالحس@سراثيل،والمغتمر،بنومخصور

الجعمي(

عروبة،أليوسصدسالظويل،وحميدأقتادة(الضرةأهلومى

هد،أليوداودسجذعاد،برريدل@وعليبر@يرور،وزيادوكفمس،

أ@/831/1،المغيرةلنوسليمادحارم،بنوجرير

اللهعبدالمضريي@.وص
س

لنحيىوعمير،لنوسعيدالحكم،عد

عمرو"لنويوس@لكير

اللقييعد
"

دو@وص
"

سقط
ديالحاعوأنته"،الاصطلاحمحاصو"أط(،من

"
"الحدتعلوممعردة

"وأط،أ،أ@لي

حثم
"

ثياللقيمييدكرهلم
"

امحاص
يرالحا@ودكرهلاصطلاح،

"
علوممعرفة

"الحديث

"أط(@ي

الطائي
"

لعده
@ي

"

امحاسى
لاصطلاح

""
@يالحاكمدكرهوقد"،ثالتأبيسو@

معرفة"

"الحديثعلوم

لي3الحايدكرهلم
"

"الحديثعلوممعرلة

@اللقيييدكرهلم

ي
"

يرلحا@اودكره"،لاصطلاحامحاس@
علومعرثة@"

"الحديث

@ي
"

الاصطلاحمحاسر
""

سح@و
اللهعد

هووهولكير"س

"
ا@حاص

لاصطلاح
التصر@(347)"



االنوع
وصمةرتحملل!الحديتسماغكيميةلعشرو@والرالع

"

التوري،قولوهؤوالقراءة/السماععنمنحفةاتهاوالضحيح

لئويطى،وافعى،لسناواحنيمة،وأبىلمبارت،ابنواعي،لأؤزاوا

يحيى.بنويحيىشحاق،ووأحمد،لمزني،وا

ندهب.ليهوأئمتنا،عهدناوعليهالحاكم:قال

"فقدمةالأثير@يأبرولقل

الحديتأضحا@لعمرأن""الأضولحامع

السماعمنأزنجعحعلها
"

(1)
الثيح(لكتا@1الثقةلأن""

(2)

المةدووإدله،مع

والفستمعالامععلىالوهمم@يذحللماوأثت،مهبال@ماع
"

سميادقول(وهووالقزاءة،الشماععنمتحطةانها)والصحيح

(@/95د/أفعي،لشتاواحنيفة،ليوألفبارت،ابنواعي،لآوراوالتوري،)ا

حل(ألىوأحمد(لمرلي،والبويطي،وا
لم(ا

هويهراسسحاق()وا

يحيى(لن)ويحيى
()

عنيالرامهرصوأسنده
مالك

ددهص،1(واليهأنمتنا،@كهدناوعليه"الحاكم:)قال

حميمةأبيذكراعترضاوقدالعراقي(قال
مغ

صا@لأدهؤلاء،

"القنية"
(8)

عهنقلأصحاله،من
وعن

أعطاةإداالفحذثأد"محمد.

يحر"لميعردهولميسمعهولميه،ماأر/87/11لهوأحازالكتاب،
(9)

لعدمبلوالإحارة،للمماولةلاعندهماالبظلادأدوالجوابقال.

"قولهفيالضمير@إنالمعرفة،

يعر@هولم
الطاهروهوللمحار،كادإن"

(1)"

سقط(2)لمحاه(86/1)الأصول،حامع
أح،س

@يجاصالقاصيعارةهده(3)
لإلماعا@

شصر@(81)"

سقط(4)
أ@،.ص

لفله(5)
@يالحاكمعهم

2)952،"الحدبتعلوممعر@ة" 60)

الماصلالمحدت"(6)
"(438)(7)"

(260)"الحدلتعلوممعر@ه

"حيمةأليمدمىعلىالميةقه"(8)

الراهديمحمودالدير@حتارسلحمالرحاءلألي

6ت 5 2/1)لطورااكث@"طروا@8 3 57)

3/5)"الك@لى@الرركىإلهعرا،و@د(9) 3،35 سحوه.(34



النواويتقريصشرحكيفىالرا،ريصت@

ثغله،ويجيزءسماعه،الطابال@تنيخيناولانصورها:ومن

أوالكتاب،وجدإذاروايتهوتجوزسبق،مادونوهذاالشيخ،يفسكه

فييعتبركماالإجازة،تناولتهمابموافقتهموثوقابه،مقابلا

علىمزيةكبيرالمناولةهذهفييقهرولاالمجزدة،الإجازة

معين.فيالمجزدةالإجازة

لها،فائدةلاوالآصول:الففهأضخابمنجماعةوقال

عر@إداأسه@مقتصاهالصمائر،لتتمق
للشيحكاند@صخ،لهأحيرما

لحبرهموثوفاالظابكادإرإلايحور،لادلكأدفسيأتى
"

يعترصومماقلت
روىالحيهقيأدأ،أ@/101/الأوراعي،ذكرفيله

"عه

المدحل
"قال:"

المماولةوليوقرئ،قرأت،يقولالعرص@ي

يحدتولابه،يتدين
"

(2)

أله(ويجيزهسماعه،لفا@الشيحايناولأنصورها:)ومن
(3

يمسكهتم
(@)

لعدمسبق(مادود)وهداالطال@عديحقيهولاعدهال@مخ(

تحملهماعلىالطال@احتواء
()

)وتجورعنهوع@ه
(6"

)إداعهروايته(

له،المناول)الكتا@(دلكوجد(
مع

التعييرمنبسلامتهطنهعنحة
(7)

أ@/831/

كماالإجارة/تناولتهمابموافقتهموتوقابه)مقاللاوجد@رعا)أو((@

فييطهر)ولاالماولةصالمجزدة(الإجارة)فيدلكوو((أح/67/يعتبر

منمعين()فيعهاالمحزدة(الإجارةعلىمزيةكبيرالمتاولةهده

لها(فائدةلاوالأصول.الصقهأصحابمنجماعة)قالقد

لإيصاخوالخقيجدا"(1)
"،291(1 93)

(2)
هو@ي

"

2"الدوريتاريح 8 7 5والطرسحوه،الأوراعيمميرصاسص(15 3831)

(437)"الماصلالمحدتو")2/542(،"الكما@ه"واطرمه

سقط(3)
الم(أ@(م@

أح(@ي
"يملكه"

(5)
(6)"يحمله"أر(لي

@ي
"أ@،

ويحور"

(7)
"أر(دي

و@يالخعيير"،مع
"أد،

الع@ر".مى



الموع
ا

صتطهوصممةولحفلهالحدلصشماعكيميةوالب@رودلرالع

وشيو@
معتبرة.مزيةلهايرونوحديتاقديمالحديثا

فناولنيهروايتكهذاويقول:بكتابالفابيأتيةأنومنها:

لروايته،وتحققفيهنطرضحيرمنإليهفمجيبهروايته،ليوأجز

وصختعتمدهاومعرفته،لقالبابخبروثقفإنباطل،افهذ

القراءة،فييغتمدكماالإجازة،

ممهميماصالقاصيوعارة
رائدسيءلهادليقالتحقجئوعلى"

مىالمعينللشيءالإخارةعلى
أدإتاهإحارتهلي@ولا@رقالتصاس@،

لع@ىالممصودإدحاصر،أوعائ@وهوالموطأ""بكتا@عهيحدث
ما

"زهحاأ

يروقوحديتاقديماالحديت)شيوحلك@)و(
(@)

مغتبرة(مريةلها

المعينةالإجازةعلى

لمحناولنيهروايتك)هدالهويقول(لكتا@الطالبيأتيهأ@)ومنها

لاو(كيه،نطرغير)منعلهاعتماذاإليه(فيجيبه"روايتهليوأجز

لحبروتقفإنلاطل،)فهدالهلروايته()تحقق
وهوومعركته(المفال@

يعتمدص)كماوالمحاولةالإجارة(وصخ@)اعتمدهمثلهيعتمدبحيث

منعليهالقزاءة(
ومعر@ته.لديهوثقإذاأضله

العرأقيقال
دلكلعدضثئمله،مؤثوقغيروالطابىدلك@إد@عل"

منلخبر
ذلكأنعليهئعتمد

(4)
الإحارة@حخةيحكم@هلمزوياته،م@كاد

كئامالرواللعم،والطاهرلدلك،تعرصمىأرلمالسابقين؟والمحاولة

عدممنلخثساه
المخرثقة

()
استهى."

لإلماعا"(1)
لحوه(83)"

لي(2)
"أط،

لها"يرود

لطرا(3)
(349)"لمقدمةا"

العراقيعد)،(
الثحلاولهالديدلكأد"

"

ي(5)
"(6)الححير""أ@،

(219)"والدكرةالتصرةشرح



المواويتقري@شرحفيفى4الرايبت@،

منبراءتيمعحديتي،منكانإنفيهبماعنيحدتقال:فلو

حسنا.جاثزاكانلمالغلص@

هداعلى:مقتصرايناولهبأنالمجزدة،لتاني:االضنرب

الفقهاءقالهافذيالضحيع،علىبهاالزوايةتجوزفلدسماعى،

لمجؤزين.المحذتينابواوعالأصول،اوأضحاب

منبراءتيمعحديتيمنكارإدفيهلماعنياحذتكال.)فلو

والوهمأ،/96أد/العلط(
حسنا()جائزادلك)كان("

صلمخزدة()االمناولةلتاني(الضرب)ا
يناوله()بآنلإحارةا

كماالكتا@
تقدم

(2)

"أوصشقاعي(هدا")قولهصحلى()مقتصزا

"روايتهلكأجرتولاعيازوه"لهيقولولا

وحو
تحوز)فلدذلك

وأضحاووالفقهاءقالهانديأ،أ@/931/القمحيحعلىبهاالزواية

لهالمجؤرين(المحذتيناوعالواالأصول

العرأقي.قال
قال:إتمادإنهالصلاح،اسلكلاممحال@النوويدكرهما"

"
والأصوليينالفقهاءم@واحدعيروعالهابها،الزوأيةتحورلامختلهفناولة@هده

الحطيبوحكىلهاالروايةوسؤعوا@،أر/87/أحاروهاالديرالمحدلي@على
(3)

عر
طائمة

مأ@العلمأهلم@
صخحوها"@،أط/101/

(4)

لماأيضاومحال@

حماعةقاله
لاوبلالإدر،يشترطلمفإنهالراري،ممهمالأصول،أهلص

هدا"وقال:كتالصإلىأسارإدأ"بلالمناولة،
سمعهلمرحارملاد"منسماعي

لا"أمعنياروهلهقالوسواءلا،أمناولهسواءعه،يروسهأن
()

الضلاح:ابروقال
تترجحبهاالروايةإن"

(6)

لمجردالروايةعلى
(7)

2/3)"يةلكماا"لطرا 01)

2/3)"الكثاية" 42)

اللر"لمحصولا"
2/2)ري 02)

لمحرد"والعراقيإالصلاحاسعد

5-583)الطر 85)

الصلاحاسمقد@"
"(350)

@ي
"أط،

ترحح
"



االتوع
شقاعكتميةلبشرود.والزالع

ضميطهوصمةرتخضلهلحديتا

ثناحذطلدق:ا0وغيرهمالكةومالزقرفي،اجؤرفزغ:

سماعا،جعلهامنقولمقتضىوهوبالمناولة،الزوايةفيواخبرنا

منفهلماالشيخإعلام
لالإدر@يإشعارتحلوصلادإتهاولة،ال@

"يةلزواا
(1)

"

لير@إلهدلكعلىيدلادالقسمأولالالقادوالأثروالحديثقلت:

فيهما
(4)

قالحي@دلك،لهالححاريعلقهالديالحديثلعمبالإدد،تصريح

كذا"مكاننجلغحتىتقرأهلا"
()

المكادطوععدلالقراءةالأمرلمثهومه

"له:قالكأدلسؤال،جوأتاالفاولهكالتإنيقال.أدوعدي

لاولي

صختلالإدد،لصرخولماولة@"عنكلأرويهالكتا@هدا
(6)

أدلهوحار

لهقالإداوكداأثلع،هداسللالحظالإحارةفيتفذمكمايرويه،

سمعتلما"
م@

كماأ(أح/77/@لاد"صسماعيهدا"@قالفلاد"

فلادلكعداوماأيضا،@تصحأن@منوقع

أألهالروايةتحرلمسماعه،أتهيخرهولمالكتا@لاولهدإن"
(9)

لرركثياقاله"لاتفاقبا
(10)

في)فرغ(
قيالزفر)جؤروالماولةلالإحارةتحضلل@الأداءألماظ

البضريكالحسىوغيرهما(ومالك
(11)

حدتنا)إطلاق(@أ@/931/

وهوأبالفناولة،الزوايةفيوأخبرنا
ا(@

سماعا(جعلهامنقولمقتضى

الصلاحاسمقدمة"
شصر@.(351)"

"

شصر@(219)"واقدكرةالتصرةشرح

5)385،لطرا @ي(4)(84
"ليها"وأ@،.أد(،

لي(6)هاكحرحاه@قد(583)الطر
له،صت"أط،

(584)الطر(8)(582)الطر

سقط
أح(س

4لم،49/3)المجط،الحر"(10) 50)

ا@
ر

صلالماالمحدث"
"،534(4 2/2)"بةالكطو"8(،3 لإلماعاو"1(،8،103

"

و@يأأطئق
السحدفة

"

وهي
"



رت@
ويلنوااتقري@شرحفي3الراو@

المجردة.الإجازةفيجوارةوغيرهالآضمبهانينعيمأليعنوحكي

وتخصيصهالمئع،التحرياوأهللجمهوراعليهنذيالضحيحوا

الأصبهانىنعيماصعن)وحكي
(1)

عبيدكأليوضحيره(
(2)

الله

المزرلاني
(3)

أيضالمجزدة(اجارةل!ا)فيوأحرلاحدلناإطلاقأي)جوازه(

الوليدسوحكاهحريجاسعىعياضالقاصيحكاهلك@لكعيباتوقد

الحرمينإماموصححهالمديةوأهلمالكلكرص
(7)

مه.مايعولا

لعيمألياضطلاحوص
ألتهعدأحرنا"يقولأد

قرئليماحعمرلر

"عليه
(8)

عليهقرئدلككاند@إحارة،أضرهأثهلذلكويريد
يقللملأنه"

"أسمعوألا"

وأذد"إليهيضموتارةكه،لواسطةسمعهسائهيصزحقدأئهبدلل

@يهلي
"

(9)

لهاضطلاحوهدا
موهم

(11)

الصلاح:كالنالمص@،قال
"

الجمهورعليهالذي)واصيح

)وتخصيصها(@/96أد/ذلكإطلاقمىلمنع()اوالورعلتحزي(اوأهل

(2)

@يالدهحيدكرهيحاالعداديالحطبعهحكاه
17/4)السير"" الجراد!و"0(،6

(1/1 @يوالسكي1(،1
والبهيالدهيودا@ع(4/23)الكرى"الالعجةطقات"

السكياسلوظلعيم،أليعى
فلمهدا"

"المقدمةواطرةا"الحط@ص

(351)

لحي
وأح،وأط(،أ@،،

"اللهعد"
نصحب@وهو

"

4/2)لعداد"تاريح "الطر(4)(27

4/2)"لعدا@تاريح 29)

"

الإلماع
"(128)

الإلصاعو"1(،2/13)"يةالكط"
"،09(1 28)

1/4)"العقهأصولثيالرهاد" 15)

"المناللسلعلىالطر

1/2)أصهاد"نارلح 1،4"26)

"المخالسيلعلىالطر

1/1)د"أصسطتاريح 3،62 /9)الأولاء"حلحةو"3(،7
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سماعكتحمةلعشرودواالرالعالنوع
صمطهرصحةرتحملهلحدتا

رةبعبا

القر

ال!في

ادنا.اوجارةءوفناولةاواجارة،واخبرناكحذثنابها؟فشعره

آجارني،آوروايته،ليآطلقفيماأوفيه،ليآذنفيماآوإزنه،

لحبرناتخصيضفاعيالآوزاوعنذلك،شبةآوناولني،أو

اتبانااطلاقعلىالثتاخرينمنقومواضطلحبآخبرنا،ءة

زة،جا

تي@لها(فمتئعرةبعبارة
(1)

وةإحاولةأو@اإحارة،حذتناأ"@)قعلواا

ليأددفيمااواذله.فياوادنا.اوواجارة،ضناولةأواجارة،)وأخبرنا

اولاولمياولي.اآو(اجاردي،اوروايته،لىأصللقفيماأوفيه،

دلك(1شبه
(3)

@"
ليوألاحعه،أرويأرليسوع

)و(لتئديدط)لحنرلا(لإحارةاأيتخصيضها(عيلأوراا)وعن

لالهفرةبآخبرلا()القراءةلحصيص
(3)

العراقي:قال
"

أأحر"و"خر"أ"لأدالئراع،م@يحلولم
)@ا

أ@/سمحى

1 واضطلاحا"لعةواحدأ،/02

لاأثهالعيددقيقاشوأحتار
لاوضطلظلاأحرلا""الإخارةيحور@ي

الوصعدىمعاهإدالإحار،علىالإحارةلثطدلالةلحعدمقبذا،
أبرالإدقا

ية(لرواا
(6)

لهحار(@أر/97/الكتا@وناولهالثيحالإلسادصسمعولو"قال

حعليا،إخ@ازاكاردولالكخا@،أحرهألهعليهصد@لأ،أحرنا""إطلاق.

التثصمليوبي@ليهدرق@لا
أ(أ@/041/"

ةالانجارفيانبآناما@ئلاقعلىالمتأخرينمنقوئم)واض@تلح

@ي
@"أ@،وأخ!،أد(،

ي@
"

الماصلالمحدث"
"،234(4 3،)6

ي
أخ،و@يوحر"،أحر"أد(

ا

(221)والتدكرة،التصرةشرخ

قراخلاا"
"،722(2 28)

الصلاخاسمقدمة"(2)
"(352)

2/2)"يةلكمااو" لإلماعاو"1(،5
"1 2 71)

سقط(6)
أخ(وأط(،@

قراخلاا"(8)
"(240)



لصري@شرحفي@الرا،ربصت@
ويلنواا

."لوجازةا"كتابح@صاختارهوا

اجازة.أئبآنييقول:البئهقيوكان

وأئمةمشايخي،اكثرعليهوعهدثلمآختارهانديالحاكم:وقال

أتبأني،شفاهاةفآجاز؟المحذتعلىعرضفيمايقولأنعضري

إفي.كتبإليه:كتبوفيما

العمريلكرالوليدشالعساسألوواختاره(
(1)

كتاب)صاح@المالكي

عندوالحعرو@لآد،االاسعملوعليه"الإحازةلخوبرفيالوجارة("

أحبرلا"."بصرلةألهاالمتقدمين

صعاصوحكى
قالأتهشعحة

@ي
مرةلإخارةا

"أسأ@ا"
ومرة

أحرلا""

العراقيقال
"

"الإحارةيرىلامقىكانلإلهعة،لعيدوهو

("نجارة)اوألألاآئبآني(يقول.البتهقياوكارأ
(5)

التصريحيهو@
المخةاصطلاحرعايةمعلإجارةلا

حرير.

وأثمةمشايخي،أكترعليهوعهدتأختارهنديا"الحاك@ا)وقال

"أنبأني"شفاها:فآجارهالمحذت،علىعرضفيمايقولأرعضري

(""إقيكتبةاإليهكت@وكيما

"بالثفط:الإحارةديالمحأخري@مىقوموأستعمل

شادهحي
ألاو""

"مثا@هة

وفي
إليف"لالكتابةلإحارةا

"
ولم
"أو"كتابةألاا

"كتابهكي

الضلاح؟اب@قال
أقاالدلي@،صوطرفالإيهاممىيسلمولا"

لي
"لمعمرياوأر(اوأ@(،أد،،

@يالصلاحاسإليهعراه
(352)"المقدمه"

"

الإلماع
"(128)

"

شرح
2/2)"لكمابها"والطر(222)"والندكرهلحصرها 7،72 78)
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التوعا
شماعكيميةليشرودوالرالع

صبطهرصحةرتحملهلحدتا

قالالئخاري:قولكلحمدان.بنجغفرابوقالوقذ

أنفلدد،باخبرناالإجازةعنقونموعبرومناولة،عرضلي،

ضعيف.وهوحكاه،آولخصفابي،اواختارهاخيره،أوحذثه،فلاتا

@توهمالكتابةوأقابال@حدي@،مثا@هتهفتوهمالمشا@هة،
(1)

أح/77/كتأته

المتقذمود"ي@صعلهكادكمالعي@ه،الحديتلدلكإليه(@

لصوقد
منالمئععلىالهفدانيالمظفرألوالحافظ

للإيثامدلك
(3)

رلمذكوا

(@)

عرياضطلاخاالآردلكصارأنبعدقلت.

()

ص
قالوقددلك،

الصلاحال@كلامنقلهبعدالق@طلاي
ةكترصالحاصالغر@أنإلا"

مايذيعالاشتع@ال
"الإشكالم@يتوقع

لميسالورقياحمدار()بنأحمدجعمر(ألوقال)وقد
قول)كل"

"وفناولة()عرصفلاد"لي(قالاالبخاري

(6)

علىمخفولةأتعاوتقذم

إحارةمئدهواستعليقا،ححلهالعصهموأدالمذاكرة،فىغالباوألهاالسماع،

لادلاارفلار،آخبرلابالإجارة)عنبال@ماعالرواية@يكوئم()وعنر

أد""لمط@استحملواأ(د/79/@أخبره،(أو(@أ@/041/حذته،
لي

لإحارةا

الإشعارمر@يذصعمف(وهوحكاهأوالخطابى،)واختارء

لي
"أدأ

@يوهم
"

الصلاحاس@مدمه"
والطرلاححصار،(352)"

"

(221)السصره،شرح

"،لإلهاما"أرأ@ي
و@ي

"أد(

الإيهام
"

"

الإحارةحرء@ي
عى@لأله،ا

"

لم(92/2)"المجتنح

ي
@أط(

لرئ
"

كماعهالحاكمأحرحه
ثي

"
14/3)اللاء"أعلاملير @يالصلاتاسودكره(00

(353)"المقد@ة"

(553)و8(،33)733،الطر

@يالررفيلقله
3/5)"الكت" لكر@يالوليدسص(44

عر=للاكا"الإحارةكتا@"



لصواوياتقري@شرحكيلى4الرالررل@

فوقمنروايةفيقعةلوااالإجازةفيالثتاخرونواشتعمل

قرأتشئخ:عنباجازتهشيخاسمعفيمنفيقولعناحرف:الشيح

فلالط.عنفلان،على

هدأوأتكر"قالالراريحاتمألياختيارصعياصوحكاهلإجازة،با

معىدلايحكر،أفىوحفهسعصهم،
له

يتمهم
(2)

هدااغ@يدولامه،المراد

@يالوصع
عرفاولالعةالمسألة

(3)
"

الصلاحال@قال
إدا(أوهو@يما"

()

سمع
لهوأحارلإلساد@قط،امه

رواهما
(6)

قريص
1/@@لإحار،اأصللوحودإشعارايها@إن@" نو@،/02

يذكرهولمله،المحبرأحمل
(7)

تمصيلأ"
(8)

كماشاثعالإجارةالآفى@يوالسعمالهاقلت.
@يتقدم

العنعمة

فوقمنيىوايةفيلواقعة،االإجارةفيالمتأخرون)واستعمل

قرأت"شيخعنلإجارتهشيخاسمعفيمنفيقولعنحر@/1الشيح

الععمةقيتقذمكما("فلانعنفلار،على

"@الألهالحطالي

"،حدنهأد@لانادأحرلا*لحيهابمولأدالإحارةحكم
ودي

ماعالإد"
"

"(129)عياص
يقودمايأرإلاالحطاليلمديمادألوود@

"حدنهللاناأدللادأحرلاالإحاره

يرالدي
ا"

لإلطع
حاألورواحظ"(128)"

@تقولأدالراري3

الإحارةي
كأإلبئإبىوخجمافلي،أحارلضالهه،

"

"والندكرةالتصرةشرحو""،الإلياعو"وأح،،أ@(،ص

"أد(و@ي

بمهم
،"

ولي
"أط،

ي@هم
"

لعدها
لى

ا"
اصطلاخا"ولا""والدكرهالحصر،شرحو""،لإلماع

ا"
لإلحاع

دمقط(5)(129)"
أط(@

"،وراءهما"عائة-دتحقجقالصلاح-اسعد
ماعتر-االديرلورتحقبقو-

"رواه

سحخاكما@ي

وأح(أط(،ي
"

الصلاحأسمقدمة"(8)يدكراولم
لتصر@(353)"

(332)الطر(01)(335)الطر



لنوعا
ا

سمانكيحيةلدشرودوالزالع
وصحةوتحفلل!لحديتا

جأقي

بإباحةيزوللاوأخيرنا،حذثناإطلاق.منالمئعإنثغ

ذلك.المجيز

لحاضرمشموعهالشيخيكتبأنوهوالكتابة،الخامس:القشم

بأمره.أوبخفهغائبأو

كتبتمابآجزتكومقرونةالإجازة،عنمجزدةضزبان:وهي

الإجارة،عبارةمنونحوهإليكبهأوإليك،أولك،

"مالك.اسقال
"عنأ"ومعى

لحو@ي
رويت("

(1)

وألأتكللاد،ع@

محاورلهوالمئبأاليروفلأر)2(؟المحاورة@لاد":ص
(3)

"عهأحدلم@
)ث(

والضاولةالإحارةليا(وآخبرناحذتنا"إصنلدقمنالمنعإن)تغ

@يقولهم@يالمشايخصقوثماعتادهكمادلك(المحيزبإباحةيزولالا

دوحدثا"،"قالأ(/80أر/شاءإديحيرون،لمنإحاراتهم
قالشاء

لهايعثرلاالثيحإباحةلأد)5(،أحبرنا""
(6)

الغضطلح.@ىالممئوع

اوعارةلكتالة()االتحملأقساممىمس(لخاالقشم)ا
وعيرهالضلاحبر

"المكاتة"
(7)

الحاصر(حديتهشيئاصأومشموعه(الشيحيكت@آن)وهو

غائ@()أوعده
(8)

عه(فاو(ألحطهأكت@سواءعه،
،@(

)لاصرد(

بومقرونةجارة،ال!عنمجزدةصزلان.)وهي
لك.كتبتماآجزتتا

أما(أو(ليث،!)كتحتأو(
(10)

طجارةل!امجبارةمنونحوه"إليك)لهكتت

سقط
مي(2)أر(س

و@ح(أط،،
المحاورة"

"

@ي
@(4)محاور""ر@(

التهجلشرخ
"(158/3)

5-591)لقماالطر @ي(6)(93
يرلها"لا"أو@ح@(،@

2/43،13)"الكثاية" 1،63 الصلاحاسمدمه@و"وعرها،(2،6332
"

أح(م@سقط(9)"لعاث"أ@(@

سسقط
وأح،أط(،



اتقري@شرحكىالراو؟رلبل@
لنواوي

فمنعالمجزدةوأفالمفرونة،اكالمناولةلقوةوالصخةافيوهدا

الشافعي.لماوردياالقاضيمنهمقوئم،بهاالزواية

أيوبمنهم:لمتأخرين،وامينلمتقذامنكتيرونوأجازها

وأضحابلشافعيينامنحدواوضصيرلنيت،واومنصور،لشختياني،ا

فيويوجدالحديث،أهلبينلمشئهوراالضحيحوهوالأصول،

وهوهذا،بهوالمرادفلان،حذثناقال:فلدن،إقيكتبمضمنفاتهم:

ورادالإجازة،بمعنىلإشتعارهالموصولفيمعدودعتدهمبهمغمول

1أ@/لصخةافيوهدا لإحازة.لالمقرونة(اكالمناولةلقوة،واأ،/41

صلمجزدة()االكتاسة)وآفا(
منهمقوم(بهايةلرواا)فمنعلإحازةا

@يفعي(لشاالفاوردي)الحس@األولقاضي(ا
لحاا"

وي
"

(1)

لآمديوا
(2)

وأب@

القظان

أنوبمنهملمتأخرين،واالمتقدمينمنكتير

ا
لسحتياني

("
سئرةأبيواسسغد،ال@لليت(واومنضور،

()

ديليهقيارواه
"

"المدحل

أعسهم(
(6)

"وقال.

عنكثرةائارالابير

لقولهمشاهدةلالأحكام،عمالهإلىلمجمالنيوكت@لعدهم،دم@التا@ي@
(7)

"

التمعانيالمظفرأبومنهمالشافعيين(منواحد)وضحير
(8)

الرأريمهمالآصول()واضحاب
(9)

اهللينالمشهورلضحيحا)وهو

حذتناقال:فلدن،إقيكتب1/)كنيرامصتفاتهم(فيويوجدالحديت(

فيمعدودأ،أح/87/عندهم،بهمعمولوهوهدا،بهوالمرادفلدر"

الإجارةبمعنىلاشتعارءالمقطعأدونالحديثصالموصول(
(10

وزاد

الحا"(1)
وي

لإحكاما"(2)(1/90@6)"
"(2/13)

لإيهامواالوهميحاد"(3)
"(2/2 78)(4)

ا"وأر،أد(،@ي
لسحشاي

"

وأخ(أد(،@يليت(6)(338-2/132)"الكماية"(51
(7)

"أط(@ي

لقولهم
"

(8)"

"لأدلةاقواطع

المتواترالحرمسألةأواحر@ي

2/2)"لأصولاعلملىالمحصول"(9) والممطعلإحارها"أ@(ثى(10)(01
"



االتوع
سماعكيميةلعشرردوالرالع

صنطبماوصمةوتخملهلحديتا

الإجارة.منآقوىهىفقال:الشمعاني

"فقال:الشمعاني

الاجارد"(مناقوىهي

أدل(المختار،وهوقلث:
(1)

الضاولهضورأكترصوأقوى

ودي
"

الخاريصحيح
"

@ي
أد/79/ضحفدإليئكت@"والدور.لأيمادا

لالمكاتةولسى@يهلار"س@أ
وشوديههيهشيوحهع@

"

صحيح

فسلم
سالمكاتةكثيرةأحاديث"

لي
ممدحاالدأثاء

ماإليافأدالمغيرةإلىمعاويةكتصقالا.وراب،صأخرجاهما

سمعت
القلاةع@تصالتمول@يالحديثإيىلكت@ص،لأوواللهرسولمر

)ث(

جملىالئيأدإليئ@كصلا@ع،إلىكتستقالعؤد،النعىوأخرحا

الحدلثأأ(أط/301/المصطلق...ليعلىأغار

عىالتصر،أديسالمعنوأحرحا
مرأشلمصرخلكتا@

أضخا@

اللهعيدل@ع@رإلىكتب@،ا/المأ@/المبي
الحرورلةإلىسارحيى

العدو"لقاءتتمنوالا"لحديث:يخره

صكثير،ألىسيحيىإليئفقالهشاموأخرجاص
أدتهعد

س

قتادة،ألي
تروليحتىتفوفوافلاالصلاةأقيمتإذا"مرفوغا:أليهص

"
(7)

وعند
(8)

إلىكتتقالوقاص@،أليسحدسعامرسحديثمسلم
(9)

لحئميءأحبرليأدلافع.غلاميمعسمرهبنجابر
سمعته

لكت@جمد،اللهرسول@ر

سمعتإلي
(10)

يومدهكاللهرشول
الحديثلدكرلأشلمي،ارخمعئيةححعة

(11)

لمقط(1)
@

اسألاده(3)

لححاا(4)
ري

لححاا(5)
ري

لسحاا(6)
ري

ريلحاا(7)

(8)
@ي

أطأ.

(10)
أخ(@ي

رقمالحاري(2)أرأ.
6 6 7 31)

ححر@ي
"

الاريثتح
"(563/11)

1 6 4 73،15 11 6 6،17 2 9 1وملم1(،2 5 9 3 1

2 5 4 1وصسلم1،،1 73 01)

3 0 2 4،،13 0 2 2ومسلم1(،5 لهواللمط1،7لم1
سحوه

6 3 6وملم1(،7 0 يحىعرالخملوصيعة1(،،
لةال@ليستعده

"

وي
"(9)

لي
إفي!)ك@وأخ(أ،أط

مسلم(11)مى"سمحث"
1 8 2 21)



لنواوياتقربشرحلى@ىالرا،رلصت@

وهوالبينةشرطمنومنفمالكاتب،خمدمغرفتةيكفيثغ

قال:فلان،إقيكتببها:الزوايةفييقولآتهالضحيحئغضعيص،

ونحوه.كتابةاومكاتبة،نونأخبرنياوفلان،حذثنا

وغيرورومنط@تليتاوجؤزهوأخبرنا،ثناحذضللاقيجوز!ولا

وكبارهم.المحدثينعلماءمنواحد

)خصذلهالمكحوبأي)مغرفته(لالكتالةالروايةفييكمي()ثغ

تقملم@أدالكات@(
عليهالة

يحور@لاالخط،يثهالحطلأرعليه،البينة(شرطمن)ومنه@ا

ضعيص()وهودلكعلىالاعتماد

3الضااسقال
ح

سثهلاالإلسادحطأدوالطاهرلادر،دلكلأد"

إئاس@يهيقعولالعيره،
(1)

"
(3)

لدالشيغ*غيرالكاتبكارد@@(،/80أر/

المعلل.نؤعفيإليهالإشارةتقدمتكحائقةكوثهئوتمر

انهالضحيح)ئغ
(3)

قال.فلادافيكف"بها:الزوايةفييقول

أخبرنيأوفللىر،حذتنا
حذلا""وكذاونحوه("جمتالةأومكاتبة،فالدد"@)

ضقسذا

وجورهأخبرنا"و"حذتنا""إطلدقيحوز
لنيتا

()
ومنصور

(6"

"7)لمحلماءمنحدواوغير
دونأخر@ا""احرودوحؤروجمباره@ا(لمحدثينا

حدثا""
(8)

فيالميهقيروى
"الحذحل"

سعدعضمةأبيص
ب@

فيكت"قالمعاد

ألا:فقلتأحرلا"و"حدثا""دكرفحرىالحؤرقاني،سليمادأيمخلسر

(1)
@ي

أ@(

(3)
أخ(@ي

"يةالكط"(5)

(7)
لي

أ@(

(8)
الرامحهم

سلإولا"
"

(2/338)

العلاء""

ثيري
2/2)"المحصول" 01)

الصلاحاسمقدمة"
"(355)

أحرلاا"أ@(لي
.(2/336)"يةالكط"



االتوع
سماثكيعيةوالجشرودلزالع

@وتحملهلحدتا
صتطهصحة

أوالحديت.هدااقالطال@المتنيحإغلامالشادس.القشم

اضحابمنكتيزبهالرؤايةفجؤزعليه،مفتصراسماعهالكتاب

لصباغاوابنجريج،ابنةمنهموالظاهر،لآصولواوالفقهلحديتا

لمالكى.ابالمعجمة-لغفري-االعباسوأبوالشافعي،

قالالحسس،لرى@حقدسألالرق،ب@مهمارحل@قالسواءكلاهما

صارلدلك،إليهلكتصحر"أحرتى@دا@أتإد"لعسده.رجلقالإذا

لدلك،إلهلكت@خر"لكذا@أتإد"أ(أ@/241/قالد@حرا.

لا
(2)

يعتق
"

هداالطال@الشيخاعلامالتححلأأفسامصالشادس()القس@ا

ا؟الحديتا
صسماعه(الكتابو

يأدرأدددهعليه()مقتصزارفا،

روايتهفي
(3)

الحدباصحا@كتيزصبهالزواية)فجؤزعه

جريحالنمنهم.لطاهروالأصولوالمقهوا
()

واص
لصباعا

سيإلىسةيالمححمة()الغفيري،لكرالوليدشالعباس(وأبوالشافعي

م@دط@لغفرا
لهجمتافيصرةودلكى(لما)ادقغا

(8)
"لوجارةا"

(9)

أ@/
أ(/78

صعياضوحكاه
هومثرمريالراأ(/98د/@ختارهوالكثيرا

المحصول"صا@ل!وحزمالمالكيحبي@سالملكعدمذهى
"

(13)

سواء"كلاهماإر"أ@(و@ىسواء"،كلحهماإد"أر(.س

@ي
"أط(

(3)."لم
لي

"رواية"أط(

1الطر

الإلماع
"(8"1)

الثاصلالمحدت"
2/2)"الكثا@هو")03،(،" الإلماعو"6(،8

"(151)

@يالصلاحاسإليهعراه
3)553،"المقدمة" 56)

@ي
(8)عمر"ليأ@،ا

@ي
"كخا@أاأ@

الصلاحاسممدمهر")801(،لإلماع،ا"
")6،3(

1

الإلماع
الماصلاليحدت"(11)(108)"

")،15(

لإلماعا"
2/2)"لمحصولا"(13)(108)" 01-2،1



اتقري@شرحكيالرأوفىرلصت@
لنواوي

لاكانتزوها،لاروايتي،هذهقال:لولضناهرية:ابعضقال

وغيرهمالمحذتينمنواحدغيرقالهماوالضحيحعنه،روايتها

به،الزوايةتجوزلااته

أسل(وأتاعه،
(1)

إليهوضمروايتيا("هدهةقاللوالطاهرية:بعض)قال

عيالا@روها("قالأر
معله()كان"لكأحيرهالا"أو"

)روايتهادلك

("عنه
3)

أيصاالرامهر@ريقالوكدا
(3)

@عياصقال
صحيحوهدا"

لاأنممعهلأدسواه؟الخطريقخصيلا

ئؤترألارية،ولا(@أ@/301/لعلةلاحدته،لمايحدت
@)

حدنه،قدلأسه"

لاشيء@هو
يرحع

()

"فيه
(6)

الصلاح.كاسالمصصقال
"

منواحد@صيرقالهما)والضحيح

تجورلاأتهوغيرهم:المحذتين
(7)

"له(الزواية

ديالعرالىدطعوله
كونهمعروايتهيحورلاددلأله"قالالخ@صفى""

@يهيعر@هلحللسماعه،
"

الثاهداشحرعاءقئألةعلىدلكوعيرهالضلاحاسوقاس
(10)

يحملهأد
(11)

شهادتهعلىيث@هدأنلهيأددأدبدلاللإكلامه،يك@يلا@إسهالشهادة

علىالشهادةلأرصحيح،عيرالثياسوهذا"عياصالفاصيقال

لاالشهادة
لاوالقراءةال@ماععنوالحديتحال،كلفيالإذدمعإلاتصح

أ@/أكثر@يالزوأيةمنتمترقفالشهادةوأيصالاتماق،إددإلى@يهيححاح

سقط
(2)أرأ@

4)154،"الماصلالمحدث" 52)(4)

"أرأ@ي

مرحع
"(6)

"أأط@ي
(8)يحور"

(165/1)"الممشص@"

أرعي"المحدتقولم@الاسترطءأصل(
"

ا@حمطخهالثيء"ريمت
@

"

متهىشرح

وأح،أد(،دى(
تحملإد"

"

لإحكاما"لطرا
لا"

2/2)حرمل@ 62)

@ى
ا"

لإلماع
لؤنر"لا""

لإلماخا"
"(110)

(356)الصلاحااسمقدمة"

"سمعك
مياسمعبريد

3/6)"داتلإراا 04)

مأحود@



االتوع
سماعكيصيةلعشرر@والرالع

@رتحضلهلحدتا
صتطهصة

سنده.صخانلهالعمليجبلكن

شفر؟اوموته.عندئوصىانهيالوصية،الشابع؟القشم

ضص@صد،وهوعنه،روايتهلهللموصيالشلفبعضفجوزيرويه،بكتاب

يبوز.لاآتهوالضواب

1 "خوهلوا(@/42

يج@)لك@"أ،أر/18/الصلاحكاسالمصئ@،قالالمئعوعلى

أ@ه(سمعةألهالتيحأحرهبماأيبه(العمل
(2)

سندء(1صخ)ان
(3

دلكعلىالائماقعياصوادعى
الم(

عندليحأاثوصي(انهيلوصية،)االتحملأقسامم@لشابع(القس@ا)ا

لشحصسمره(أوموته
()

ادلكيرويه()لكتاب
لسنلفأالعض)فحؤرلئيح

محمدوهو
ص@هلواتحلكعنه(يتهروالهللفوصىقلا،17(أوألوسيريربر

عياص.القاصيقال
لأد"

مروشمفاالإدد،لوعاصلهد@عهالي

مىوهو@ربقال.والمحاولة،العرض
لإعلاما

"
(8)

)وهو@حلض@(

الصلاح:ابرعارة
علىمأؤلأوعالم،رلةإماوهوحدا،وهذا@يد"

مالإعا@لمسملشميههيصحولاالوحادة،على@سيلالروايةأرادأثه

"والمناولة
(9)

يجور(.لاأته)والضواب

ص@رتةأر@عالوصه"@قال.الضلاحاسعلىالدمألياسألكروقد

@هدهوعيره،الثا@عيعدلهامعمولوهيخلا@،بلاالوجادة
(1)

أؤلى"

"أ(

الإلماخ
"،111(1 12)(2)

الصلاحاسمقدمة"(3
الم((357)"

ليه(
وأخ(أط(،

للسنحص"
"

الماصلالمحدت"(6
2/5)"الكمالةو")954(،" 7

4)954،الماصلى"المحدت"(7 "الكمالهو"0(،6

8)"

الإلماع
"(115)(9)

10)
@ي

وأخ(أ،وأطأ@(،
"لهدا"

سقط
أر(م@

"

الإلماخ
"،011(1 17)

،33 الإلماعو"8(،5
"(116)

الإلماعو")2/733(،
"(161)

الصلاحاس@دمة"
33،د7)" 58)



لئواوياتقربشرحكيالرأوليرل@ل@

مشموعغيومولدلوجد،مضدروهيالوجادة،التامن:القشم

امن

فلهجد،الوايرويهالاراويها،بخص@أحاديتعلىيقفأن

حذثنابخطه،كتابهفيآوفلان،بخصذقرأتأووجدت،يقول:أن

هذافلدن،عنفلدن،بخصذقرأتأووالمئن،الإشنادوقويس@فلدن،

وحديتا،قديماالعملعليهاستمزاتذي

الوأولكمروهي()الوجادةالتحفلأقاممنالتامن(.لقشم)ا

العرب(.منقشموعأأأ@/341/غيرموندلوجد،)مصدر

"الئهروانيزكريالنالمعا@ىقال

لولهمالمؤئدودفرع
ليما"وحادة"

أحد
ماولة(أولاإجارةولاسماععرمنصحيمةمنالعلممى

(1)

تمريقص

"المحتلمةالمعانيسينللتمييزوحد""مصادرسي@العر@

الصلاحابنقال
"

قولهملعني
"

وجودا"مظلولهو"وخداثا"صال@هوحد

"العضبو@ي
موجده

"

وخذا""الحم@و@يوخدا""العمىوفي

أوله،المعاصرعيرراويها(بخصذأحاديتعلىيقفأن)وهي

يسحعولملقيهأويلقه،و@المعاصر
سمعأومه،

يرويها(الاولك@مه

عنه)الواجد(الخاصةالأحاديثقلكأي.

@،أد/89/إحازة.ولالسماع

كتابهلأفيآو"فلدنلخصذقرأت"أو"وجدت"يقول،أد)فله

بخص@قرأتأ@آووالمتن،الإسنادويسوق"فلدنحذتنابحطه

كلاد(
(@"

استمزانديهداأ(أح/98/فلاناعن
("

قديماالعملعليه

يتا(وحد
(6)

الصلاحاسمقدمةو"وأط(،أ@أ،م@
"

السحلقيةو@ي
"والمماولة"

الصلاحاسمفدمة"(3)(358)"اليقدمه"اطر
"(358)

سقط
(5)وأح(أ@،،م@

@ي
"أ@(

استقر"

"انطر

الإلماع
"(117)



سماعكيصيهلعشرودواالزالعالنوع
وص@ولحفدهلحدي@ا

ة

فآصتلقبعضمفم،وجازفاتصال،شؤبوفيهالمنقطغبابمنوهو

عليه.وأنكروأخبرنا،حدثنافيها

وفي
م@كحيرأحمدمسد""

دلك
روايةم@

(1)

اله،1
(3)

لالوحادةعه
(3)

اتصال(كتموبأ(ضد/401/@)فيهلك@و(المنقطع،لا@)وهوص

"@قوله.
"للمط.لأتى@يهالعضهمتسهلوقد@لاد"بحطوجدت

عر"
(")

الضلاح.اب@قال
يو*لملجثكادإداقيحلدليىودلك"

"مهلسماعة
)د(

اتتاحذ"فيهافآطلقبعصهم،)وجارف

((@)أعليه(وانكزأخبرنا"و"

يحزولم
عليهيعتمدأحددلك

.:

فيوقع
"

صحيح
"

مسسألهاواشمدتبالوحادة،مرويةأحاديثمسلم
لا@

@يوحدثقالشيهسةأليلكرسألوحذثاالفصائل.فيكقولهالمقظوع،

ع@أديه،صهثام،عىأسامة،أديعنكاي،
بسماللهرشولكافىإنعائثة.

ليتفقد
(8)

البوم...أنا"؟لنيقول.
الحديث"

(9)

لمجم@اللهرسولليقالحديث.السندبهذاأيضاوروي

اذالأغلم)اني

كنت
عني

(10)

1راضية
0 0 0

"@،:أ@/341/وحديث

تزوجني
سنينلست

"

أر/أحرىطرقمنالتلاتةالأحاديتروىلألهالعطارالرشيدوأجا@

أبي(ألى@هنام،إلىموصولة@،/81
(13)

أسامة

(1)
أح،لي

(2)"تهروا"

2)1/591،المسد""الطر(3) اسلعلى(8/

"الطر(4)

الإلماع
الصلاحاسمقدمةوا)711(،"

"

الصلاحاسمقدمة"(5)
"،853(3 59)(6)

الإلماع"(7)
"(117)(8)

صحلم(9)
2 4 4 3،1

(1

مسلم(11)
2 4 3 9،1

(12

@ىسقط(13)
أ@،

أالم

سقط
وأخ(أط،،س

أ@(مى

لي
ل@ح@د""ر@،

)
لي

"ور@(رد(،
يمر"

2ملم( 3 ا،لم1

)"
2-272)الموائد"عرر مطولا(78



النواويتقري@شرحفيفى)،1،ارلبت@

فلدن،قالاوفلان،ذكرقال:شخصتآليففيحديتاوجدوادا

خطه،بأتهوثقاذاكلةوهدافيه،شؤبلامنقطغوهدافلان،اخبرنا

وكتابه،أو
فىقرأتأوعنه،وجدتأوفلان،عنبلغنيفليقل:لأ

دكرآوفلان،بخصذآتهظننتآوفلدن،بخص@آتهفلدن،آخبرنىكتاب:

فلان.تصنيفاوبخمد،قيل؟أوفلان،تصنيفأوفلان،أنهكاتبه

بصحةوثقاداالأفلان،قالةيقلفلاتقشيف،مننقلواذا
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)فيه(.الاتصال@شو@(لامنقطعوهدافلاراخبرنافلان:قال"
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سماعكيحيةلعشرو@والزالع
صتطهصحة@وتحملهلحدبا

اكتروتمسامحونحود؟كتابهمنئشحةفيوجدثاوفلان،عنبلغني

مارالضوابتحز،غيرمندلثفيبالجزمالأعضارهدءفيالناس

اوالشاقص@ضصالباعليهيخفىلافتقناالفطالعكانفإنذكرناة،

له،الجزمجواررجوناالمغير
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والفقهاءالمحذثينفعطمعنفنقلبالوجادة،العمل

اضحابهونطارالسنافعيوعنيخوز،لاأتةوغيرهمالهالكيين

عندبهاالعملبوجو@الشنافعيينالمحققينبعضوقطعجؤازه،
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