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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ, وبف كستعغ

عامئف ادتسؾسؾي ادتقاؾرة, وآٓئف ادتؽوثرة ادتقاترة, ظذ ـؾ آحود ذم ـؾ هلل ظذ كَ  احلؿدُ 

وافسالم ظذ شقدكو ومقٓكو  وٓ تعقغ, وافصالةُ   ظدد ضرؿفوآن وحغ, بال حْك 

حمؿد خوتؿ إكبقوء وادرشؾغ, وظذ آفف وصحبف وأتبوظف أمجعغ, وتوبعقفؿ بنحسون 

 إػ يقم افديـ,

ًُ أيوم زيوريت فؾقيل افعورف بوهلل تعوػ أيب حمؿد ظبد اهلل بـ ظع   وبعد ؾؼد ُشئؾ

 -ؿدس اهلل أرسارهؿ-حمقل افديـ ظبد افؼودر اجلقالين 1تؾؿقذ شقدي افؼطى إشدي

افذيـ جرت  بؿحروِس احلدثي مـ افبالد افقؿـقي مـ بعض مـ اإلخقان ادحصؾغ

بقـل وبقـفؿ مذاـراٌت كوؾعي, ومطورحوٌت هل فؾدرجوت إن صوء اهلل تعوػ راؾعي, ظـ 

وضع رشوفي ذم أصقل ظؾؿ احلديٌ تؽقن حوويي دو ذـره احلوؾُظ جالل افديـ ظبد 

مع إحلوق زوائد, هل ذم احلؼقؼي ؾقائد,  3 بعض رشوئؾف ذم ذفؽذم 2افرمحـ إشققضل

ًُ هلؿ مع اظساذم بؼصقر افبوع ذم هذا افعؾؿ اجلؾقؾ افؼدر, وظد م ادراجعي إػ ؾلجب

ِـّ  ٓ افقسر افـْزر, ؾجوءت بحؿد اهلل حوئزة درؽقهبؿ, جومعي فؾزوائد إـتى هذا افػ

                                                           
ء ألُلِا ّاالذعاظ ترركس اٙخسج, ّال ٗجْش شد السحال لِا ّالرثسك ذشسع شٗازج القثْز للدعا 1

تأُلِا األهْاخ الرٗي ُن تحاجح للدعْاخ ّالسحواخ, ّالقطة هي هصطلحاخ الصْف٘ح, ّلثسط 
 الوقال فَ٘ هقام آخس.

 إحدٓ األّجَ فٖ ًسثرَ زحوَ اهلل. 2
الْقْف علٔ ًسخح ًف٘سح  ّلَ الحود ّالوٌح الظاُس أًَ قسن أصْل الحدٗث هي الٌقاٗح , ّٗسس اهلل 3

 هقسّءج علَ٘ ّعلِ٘ا خطَ.
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ذا رأى ؾقفو خطل أو شفقا أصؾحف بؼؾؿ ظذ حسى مطؾقهبؿ , ؾرحؿ اهلل تعوػ َمـ إ

اإلصالِح, ودظو يل وفف وفؾؿسؾؿغ بوفصالح, وبعَد أن ٓحً ظذ صػحوهتو فقائح 

 ادتعول أشؿقفو:اإلـامل, بػتح افؼريى 

  أصقل ظؾؿ احلديٌ ذم بغقي افراؽى احلثقٌ 

 وظذ اهلل تقـع, وبف أشتعغ, ؾلؿقل:

قؾ افعودة وؿقع افؽذب مـفؿ تقاضئو أو إن وصؾً ضرؿف إػ رتبي تعداد حت اخلرب

, وافصحقح ؾقف إؾودة افعؾؿ فؿتواترارتػوؿو بال ؿصد مع آتصوف بذفؽ ذم ـؾ ضبؼي 

, ومـشل ذفؽ آشتدٓل بام جوء افقؼقـل ذظو, وظدم تعقغ افعدد, ومـفؿ مـ ظقـف

 ؾقف ذـر ذفؽ افعدد,

بقاحد ؾؼط بلن وؿع افتػرد ذم أيِّ , وجيُى افعؿُؾ بف, ؾنن ـون فآحادؾنن مل يبؾغ ذفؽ  

 .فغريبمقضٍع ـون 

ويـؼسؿ إػ صحقح وؽره, وـذا إػ ؽريى إشـود ؾؼط وؽريى إشـود ومتـ مًعو ومل 

, وذفؽ افتػرد إن يقجد إٓ إن اصتفر ذفؽ افقاحد ثؿ رووا ظـف ـثرون ـحديٌ افـقي

ظـ بقع افقٓء  ـون وؿقُظف ذم أصؾ افسـد ومداره ؾؿػرٌد ُمطؾؼ ـحديٌ افـْفل

أو  وهبتف, وؿد يتػرد بف راٍو ظـ ذفؽ ادتػرد, وؿد يستؿر ذم مجقع رواتف أو أـثرهؿ
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ومعغ أو بوثـغ فػرد كسبي  بوفـسبي إػ صخص معغن وإن ـون مشفقرا بطريؼ آخر

ُشؿل بف فؼؾي وجقِده أو ؿّقتف ـحديٌ أيب هريرة  فعزيز  ؾؼط ظـ اثـغ ؾؼط وٓ أؿؾ 

 ػ ظـف : ٓ يممـ أحدـؿ...إػ آخره.ريض اهلل تعو

ُشؿل بف فقضقحف واصتفوره ظذ إفسـي شقاٌء ُوجد فف شـد  فؿشفورأو بلـثر مـف 

بلؿسومف  واآلحادظذ رأٍي, وؿقؾ: ؽر ذفؽ,  ادستػقضأو مل يقجد أصال, وهق واحد 

 افثالثي مؼبقل جيى افعؿؾ بف.

 سوم:ربعي أؿمل يرجح صدق ادخز بف, ؾوٕول ظذ أ ومردود 

ؾنن كؼؾف ظدٌل بلن مل يؽـ ؾوشؼو وٓ جمفقٓ توم افضبط بلن مل يؽـ مغػال أو أخػ  

 فصحقح لذاتهمـف متصؾ افسـد ؽر معؾؾ وٓ صوذ 

ويتػووت ذم افؼقة بوظتبور ضبط  ,فصحقح ال لذاتهأو ُوجد افؼصقر مع ـثرة افطرق  

َم مو  جقف, وِمـ َثؿن ُؿدِّ ي خُمَرِّ جف افبخوري ثؿ مسؾؿ ثؿ مو اتػؼو ظؾقف ثؿ رجوفف وحترِّ خرن

 أو ذط أحدمهو ثؿ ذط ؽرمهو.مو اكػرد بف أحدمهو ثؿ مو ـون ظذ ذضفام 

رتبي ظؾقو, ودون  :سؿكومـفو ـروايي افشوؾعل ظـ موفؽ ظـ كوؾع ظـ ابـ ظؿر, وتُ 

ذفؽ ـروايي محود بـ شؾؿي ظـ ثوبً ظـ أكس, ودون ذفؽ ـسفقؾ ظـ أبقف ظـ أيب 

 ريرة.ه
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حيتٍ بف ـوفصحقح ـروايي ظؿرو بـ فحسن  لذاته ؾنن ؿؾ افضبط مع وجقد افبؼقي 

 صعقى ظـ أبقف ظـ جده,

 ,حسن ال لذاتهوإن ؿومً ؿريـي ترجح جوكى َؿبقل مو يتقؿػ ؾقف ؾفق  

, ويعؿؾ بف ذم احلسن لمء خارج :سؿك, ويُ صحقحا لغريه وإول إن اظتضد صور 

ؾ أوػ, وأمو ذم إحؽوم ؾنن ـثرت ضرؿف ُؿبؾ أو ظضده ب كالضعقػؾضوئؾ إظامل  

 اتصول ظؿؾ أو مقاؾؼي صوهد صحقح أو طوهر افؼرآن ظؿؾ بف ؾقفو أيضو وإٓ ؾال.

إمو فؾسدد ذم افـوؿؾ أو بوظتبور إشـوديـ , وتؼبؾ زيودة  صحقحمع  حسنواجتامع 

وإٓ ؾنن  ,ايي مـ مل يزدْ بقـفو وبغ رو راوهيام افعدل افضوبط ظذ ؽره إن مل يؼع تـوٍف 

قفػ بلرجح , ؾنن خػ افسجقحرد إخرى احتقٍ إ 4فزم مـ ؿبقل إحدامهو إحدامهو

 وافراجُح  ,فشاذأو كحقه, ؾنن ـون مؼبقٓ افضبط أو ـثرة افعدد  مـف وأوػ إمو دزيدِ 

 .معروف وافراجُح  ,فؿـؽر, وإٓ حمػوظ

 خمتؾػ :سؿكجلؿع بقـفام ؾقُ وإٓ ؾنن أمؽـ ا ,حؽمفؿوإن شؾؿ مـ ادعورضي  

, وإٓ (ؾر مـ ادجذوم ؾرارك مـ إشد)مع حديٌ  (ٓ ظدوى وٓ ضرة) احلديث

 كاسخؾنن ظرف أخر مـفام إمو بوفـص أو بتكيح افصحويب بف أو بوفتوريخ ؾؤخر 

                                                           
 فٖ ب: أحدُوا تغ٘س ألف. 4
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, وإن مل يعرف ؾنمو أن يرجح أحدمهو بؿرجح إن أمؽـ أو يقؿػ ظـ مـسوخوادتؼدم 

 ,ادتابعظفر مرجح, وذفؽ افػرد افـسبل إن واؾؼف ؽره ؾفق افعؿؾ حتك ي

 ,فؿتابعة تامةؾنن حصؾ فؾراوي  

 ,, ويستػود هبو افتؼقييفالؼارصةأو فشقخف ؾصوظدا  

, وخص ؿقم فشاهد  أو متـ يشبفف إمو ذم افؾػظ أو ذم ادعـك ؾؼط مـ روايي آخر  

 بام حصؾ بودعـك, والشاهدبام حصؾ بوفؾػظ,  ادتابعة

, وافثوين أظـل: ادردود إمو أن يؽقن اعتباروتتبع افطريؼ مـ ادحدث فذفؽ احلديٌ  

رده حلذف بعض رجول اإلشـود, ؾنن ـون مـ مبوديء افسـد مـ تكف مصـػ 

, وـذا إذا شؼط ـؾ رجوفف ؾحؽؿف ذم فؿعؾؼشقاء ـون افسوؿط واحدا أم أـثر 

ظذ أكف ثبً ظـده, أو دلن  "روي"أو  "ؿول"صحقح افبخوري إن أتك بؾػظي 

 ؾػقف مؼول, وأمو ذم ؽر افصحقح ؾؿردود ٓ يؼبؾ ,  "ؼوليُ "و "ذـريُ "ـب

ٓ  فؿرسل  أو مـ آخر افسـد مـ بعد افتوبعل أو ؽر ذفؽ بال ذط إوفقي وأخريي 

حيتٍ ؽر مراشقؾ ابـ ادسقى فؾجفؾ بحول افسوؿط إذ حيتؿؾ أن يؽقن صحوبقو أو 

وهؾؿ  ....ضعقػو أو ثؼي وظذ افثوين محؾف مـ صحويب أو توبعل توبعقو, وظذ افثوين

, وهذا أوػ ممو ؿقؾ أن ادرشؾ مو شؼط ؾقف افصحويب, إذ افصحوبُي ـؾفؿ ظدوٌل, جرا
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واخلػل مـ ادرشؾ مو يروى ظؿـ ظورصه ومل يعرف أكف فؼقف أو مـ أثـوء اإلشـود ؾقق 

ؽ ظذ افتقايل بؾ مـ مقضعغ أو آثـغ ؾصوظدا متقافقو ؾؿعضؾ, وإن مل يؽـ ذف

أـثر ؾؿـؼطع, وذفؽ افسؼط إن وضح ؾؿدرك بعد افتالؿل وإن خػل بحقٌ ٓ 

يدرـف إٓ احلذاق ؾؿدفنس بوفػتح, وافػوظؾ مدفِّس بوفؽرس, وحؽؿف إن ـون ثؼي مل 

تؼبؾ إٓ مو رصح ؾقف بوفتحديٌ دون ظـ وؿول, وافػرق بقـف وبغ ادرشؾ اخلػل 

بودعرؾي وظدم ادعرؾي أو يؽقن رده فطعـ ذم افراوي, ؾنن ـون فؽذب ذم ادتؼدم ذـره 

احلديٌ تعؿدا ؾؿقضقٌع حتُرُم روايتف إٓ فبقون حوفف ؿقؾ: إٓ ذم مقاضع خمصقصي , 

ويعرف بوإلؿرار وافؼرائـ بلن يؽقن مـوؿضو فؾـص أو افسـي أو اإلمجوع أو رصيح 

ث بـ إبراهقؿ أو بوٓخساع مـ ظـده أو افعؼؾ أو يمخذ مـ حول افراوي ـام وؿع فغقو

 ,أو ؿدموء احلؽامء أو بعض اإلرسائقؾقوت بعض افسؾػمـ ؽره إمو 

إمو فعدم افديـ أو ؽؾبي اجلفؾ أو ؾرط افعصبقي أو يؽقن ذفؽ فتفؿي افراوي بوفؽذب  

وهق دون  فؿرتوك  بؿخوفػتف فؾؼقاظد ادعؾقمي أو ظرف بف ذم ـالمف, وإن مل يظفر 

 ,ل, أو ؾحش ؽؾطف أو ؽػؾي ظـ اإلتؼونإو

ؾنن اضؾع ظؾقف بعد مزيد تػتقش َمـ هق  ,أو وهؿ فؿـؽر  أو ؾسؼ بوفػعؾ أو بوفؼقل  

صحقح  إمو ؾل  فؿعمـ أهؾ كؼد هذه افصـوظي ظذ ؿودٍح إمو إهلومو حمضو أو ؽر ذفؽ 

ر شقوق ادتـ واإلشـود أو أحدمهو, وافؼدح ذم أحدمهو ؿدٌح ذم افؽؾ أو خموفػي بتغ
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افسـد بلن يروي متـغ خمتؾػغ هلام إشـودان بقاحٍد أو يروي أحدمهو ويزيد ؾقف مـ 

مـ  موقوف  أو ُيدمٍ السـد  5ُمدرج  أخر مو فقس ذم إول وكحق ذفؽ مـ افصقر ف

مـ ـالم افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أول احلديٌ أو آخره أو  بؿرفوعـالم افصحويب 

 ,وؽر ذفؽ بتكيح افراوي عرُف , ويُ فُؿدرج ادتنوشطف 

ـؿرة بـ ـعى وـعى بـ  فؿؼؾوب  أو بتؼديؿ أو تلخر إمو ذم اإلشـود أو ذم ادتـ  

مرة, وـحديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ذم افسبعي افذيـ يظؾفؿ اهلل تعوػ حتً 

 (,ورجؾ تصدق بصدؿي ؾلخػوهو حتك ٓ تعؾؿ يؿقـف مو تـػؼ صامفف)..., ؾذـر 6ظرصف

 , فؿزيد  راو ذم أثـوء اإلشـود يودة أو بز 

أو بنبدال إمو فراٍو أو فػظ بآخر مع ظدم ادرجح إلحدى افروايتغ ظذ إخرى 

, وإذا ـون أحدمهو مرجحو بحػظ أو كحقه ؾوفعؿدة ظذ افراجح, وؿد يؼع فؿضطرب  

 بوكتفوء احلوجي إفقف. ذفؽ ظؿدا امتحوكو وهق جوئزٌ 

ـتصحقػ ظؼبي بـ افـدر بوفـقن  فؿصحػ  د أو ادتـ أو بتغر كؼطف إمو ذم اإلشـو 

مـ صوم رمضون )وافدال ادفؿؾي بوفبوء ادقحدة وافذال ادعجؿي , وـذا حديٌ 

 ؾؼول: صقئو مـ صقال . (وأتبعف شتو مـ صقال

                                                           
 هح السْ٘طٖ الودزج إلٔ الودزج.ّللعال  5

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أو تغر صؽؾ ؾؿحرٌف ـتحريػ شؾقؿ بوفضؿ بَسؾقؿ بوفػتح أو ظؽسف,

وٓ جيقز إبدافف بؿرادف فف أو كؼصف إٓ فعوملٍ وإوػ إتقون احلديٌ بؾػظف أو متومف,  

ـ د بؾػظف ـوٕذـور أو مِ عبّ ف مـ اإلبدال بام ٓ يطوبؼ إٓ ؾقام تُ ـِ بؿدفقٓت إفػوظ ٕمْ 

 ,جقامع افؽؾؿ

ؾنن ـون ذم معـك احلديٌ خػوء إمو بلن يؽقن افؾػظ مستعؿال بؼؾي فؽـ ذم مدفقفف  

 ,وؽره "فـفوييا"ــ الغريبدؿي احتقٍ إػ مطوفعي ـتى 

افطحووي  "ـتوب"ــ ادشؽلأو بؽثرة مع افدؿي ذم مدفقفف احتقٍ إػ ادمفػوت ذم  

 وؽره.

وذفؽ افرد إمو أن يؽقن جلفوفي افراوي إمو بذـر كعتف اخلػل مـ اشؿ أو ــقي أو فؼى 

وؿد  أو صػي أو ِحرؾي دون مو اصتفر بف فغرض أو ؿؾي روايتف بلن مل يرو ظـف إٓ واحد,

 ُصـػ ؾقف.

عرف بقروده مسؿك مـ ضريؼ آخر أو فػظ ويُ  ,أو إهبوم اشؿف اختصورا مـ افراوي

ؿل افراوي واكػرد ظـف بوفروايي واحد مل ؿ, ؾنن ُش َس وٓ يؼبؾ مو مل يُ  ,فؿبفمتعديؾف 

ٓ يؼبؾ أيضو إٓ إذا ـون يقثؼف ؽر مـ يتػرد ظـف, وـذا فؿجفول العني يرو ظـف ؽره 

ـف إذا ـون أهال فذفؽ, وإن روي ظـف أـثر ومل يقثؼ ومل جيرح بؾ شؽً مـ يتػرد ظ
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, وؿقؾ بوفتقؿػ ؾف مجوظي, ورده اجلؿفقرُ بِ , وؿد ؿَ ادستوروهق فؿجفول احلال ظـف 

 وهق افتحؼقؼ.

بؾ, وفقٓ ذفؽ ؼبؾ وإٓ ؿُ أكف ٓ يُ  وإن ـون ذفؽ افرد فبدظي ؾودبتدع إن ـػر ؾقاضٌح 

 شوّب افشقخغ وافراؾضي مطؾؼو مو مل يؽـ داظقي إػ بدظي فبطؾ ـثر مـ إحؽوم إٓ

 أو مقاؾؼي مذهبف واظتؼوده, وإٓ ُردن فؾتفؿي وهق ادختور .

, ؾنن خطلهأو فسقء حػٍظ ذم افراوي, وادراد بف ظدم افسجقح ذم جوكى إصوبتف ظذ 

ذهوب بك فؽَِزٍ أو مرض أو ظؾقف  ضرأ ظذ رأي, وإٓ ؾننْ  فشاذـون ذفؽ ٓزمو فف 

مو حدث بعده, ؾنن مل يتؿقز  مو َؿْبَؾف ورد   بقُل وحؽؿف ؿَ  ,فؿختؾطأو احساق ـتٍى 

 ُوؿػ.

إن اكتفك إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أو إػ صحويب, وهق مـ فؼل افـبل واإلشـوُد 

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مممـو بف وموت ظؾقف وإن ختؾؾً ردة إن مل يؽـ أخذه مـ ؽر 

اهلل ظؾقف وشؾؿ ممو ٓ جمول فالجتفود ؾقف وٓ فف تعؾؼ ببقون فغي أو ذح  افـبل صذ

, ويؼول أيضو: ومـؼطع فؿؼطوعأو إػ توبعل ؾؿـ بعده  فؿوقوف  وإٓ  فؿرفوع  ؽريى 

  أثر
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فعؾو شـود إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اكتفوءا أو مسـدا ؾنن ؿؾ ظدد رجول اإل

 ,مطؾؼ

 , ؾو كسبيفعأو إػ إموم مـ إئؿي  

 فؿوافؼةوإن ُوصؾ ذفؽ اإلشـود إػ صقخ مصـػ مـ ؽر ضريؼف 

 , فبدل  أو صقخ صقخف ؾصوظدا  

وإن تسووت  ,ؾنن اشتقى ُبعد افشقخ ادجتؿع ؾقف أوٓ ؾقاشطي بقـفام وهق إؿقى

ٓ  العؾو ادطؾؼدمقزا, ومهو مـ ؿسؿ  فؿصافحةظدد إشـوده ظدد إشـود أحد ادصـػغ 

 ,الـزوُل  العؾو  قؾ, ويؼوبؾ افـسبل ـام ؿ

, أو روى فرواية األقرانأو تشورك افراوي ومـ روى ظـف ذم أمر مثؾ افسـ وافؾؼل  

, وهق أخص ممو ؿبؾف ـروايي أيب هريرة ريض اهلل فؿدمج  ـؾ مـ افػريؼغ مـ أخر 

 ظـف ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو , وبوفعؽس.

ـروايي فرواية أكابر عن أصاغر  أو روى ظؿـ هق دوكف ذم مرتبي أخذيـ ظـف 

ـروايي  رواية اآلباء عن األبـاء والصحابة عن األتباع :افزهري ظـ موفؽ, ومـف

افعبوس ظـ ابـف افػضؾ وروايي افعبودفي إربعي ظـ ـعى إحبور, وظؽُس ذفؽ 

ـثر ـروايي ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ جده, وإن تؼدم مقت ؿريـغ اصسـو ذم 
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, وؿد صـػ ؾقف اخلطقى مثول ذفؽ: شامُع افذهبل فسابؼ والحؼخ إخذ ظـ صق

ظـ افتـقخل وافتحديٌ ظـف وموت شـي ثامن وأربعغ وشبعامئي, وآخر َمـ موت ِمـ 

 أصحوب افتـقخل افشفوُب افشووي موت شـي أربع وثامكغ وثامكامئي .

 ,قي ؾؿسؾسٌؾ أو اتػؼ افرواُة ذم صقغ إداء وؽرهو مـ احلوٓت افؼقفقي أو افػعؾ

 ـؾف ـودسؾسؾ بوحلػوظ أو بلخذ افؾحقي أو بوإليامن بوفؼدر وؽره  اإلسـادإمو ذم  

 أو ذم معظؿف ـودسؾسؾ بوٕوفقي ٓكتفوئفو إػ شػقون ظذ افصحقح.

أو مع اجلد ـلمحد بـ جعػر بـ  7شتيأو اشام ؾؼط أو مع اشؿ إب ـوخلؾقؾ بـ أمحد  

بـ ظقوش ثالثي أو مع افـسبي ـوحلـػل إػ ادذهى  محدان أو مع افؽـقي ـليب بؽر

 .فؿتػؼ ومػرتقوافؼبقؾي  

م بوفتشديد وشاَلم بوفتخػقػ.فؿؤتؾػ وخمتؾػ  أو اتػؼقا خطو ٓ فػظو   مثؾ: شالن

بػتح افعغ, ومقشك بـ ُظع  عّ أو اتػؼً أبوء خطو مع اتػوق إشامء ـؿقشك بـ ظَ 

بـ افـعامن ؾؿتشوبف, ويتبغ بوختصوص  رسيٍو أو ظؽسف ـؼيح بـ افـعامن وبضؿف

ـِ  ِـّ افغوفى. مـ افراوي وإٓ ؾرجع إػ افؼرائ  وافظ

 وإن جحد افشقخ مروي راٍو ظـف جزمو ُردن ذفؽ اخلز أو احتامٓ ُؿبؾ محال ظذ كسقوكف.

                                                           
 ح تالٌْى.فٖ ب: سٌ 7
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 :َدـ َيرِوي هبو احلديٌوِصَقُغ األداء 

ثـل   ًُ وحدن وافثوين إذا مُجع ؾؿع ؽره  ,أرصح دو حتؿؾ مـ فػظ افشقخ, وإولشؿع

 أو فؾتعظقؿ, وؿد ُيطؾؼ ظذ اإلجوزة تدفقسو.

 وأخزين

 وؿرأت فؾؼوريء ظذ افشقخ بـػسف, وإول إن مُجع ؾؽُؼريء ظؾقف وأكو أشؿع.

 وظـ

 وأخزكو ظذ ؿقٍل فإلجوزة مطؾؼو, وؿريء ظؾقف وأكو أشؿع بؼط ادشوؾفي

دا بؼقفف: كحقه , وجيقز اشتعامل اإلخبور ؾقفو مؼقّ وأكبل إذا ـتى هبو إفقف مـ بؾد و 

 إجوزًة أو مشوؾفي أو ـتوبي أو إذكو وكحق ذفؽ, ومطؾؼو ظـد ؿقم, 

وذضً هلو وفؾقجودة  دَِو ؾقفو مـ افتعقغ, وأرؾع أكقاع اإلجوزة اُدؼوِركي فؾؿـووفي

 . ؾال تصح افروايي ذم هذه افصقر إٓ إذا اؿسكً هبو ,وافقصقي واإلظالم

 :وممو يتعؾؼ هبذا افعؾؿ

ـ آصتبوه وأحقاهلؿ تعديال ودمرحيو وجفوفًي رواة وبؾداهنؿ ٕمْ ضبؼوت اف معرؾيُ  

 رد حديثف ممـ يعتز,ـ يُ ومراتبفام فقعرف مَ 
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 وأرؾع مراتى افتعديؾ: 

 افقصػ بصقغي ادبوفغي ـلوثؼ افـوس, أثبً افـوس, إفقف اُدـتفك ذم افتثبً, 

 , ثؼي ثبً, أو ثؼي حوؾظ, أو ثؼي حجي, أو ثؼي متؼـ, وكحق ذفؽ.وادؽرر ـثؼي ثؼي 

 ويؾقفو:

افصدُق, رووا ظـف, صقٌخ, ُيروى حديُثف, ُيعتز بف, وشط, صوفح احلديٌ,  فُ حمؾّ  

 مؼورب احلديٌ, جقد احلديٌ, حسـ احلديٌ.

 ويؾقفو:

 ُصقيؾٌح, صدوق إن صوء اهلل تعوػ, أرجق أكف ٓ بلس بف. 

 تجريح:وأشقأ مراتى اف

 رــ افؽذب, ـذاب, وضوع, دجول, يؽذب, يضع. 

 ويؾقفو:
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ؾقف كظر, شؽتقا  8متفؿ بوفؽذب, أو بوفقضع, شوؿط, هوفؽ, ذاهى, مسوك, كزـقه

 ظـف, ٓ يعتز بف, فقس بثؼي, ؽر ثؼي وٓ ملمقن.

 ويؾقفو:

 مردود احلديٌ, ضعقػ جدا, واٍه, مطروح, ارم بف, فقس بقء, ٓ يسووي صقئو.

 فو:ويؾق

 ضعقػ, مـؽر احلديٌ, مضطرب احلديٌ, ضعػقه, ٓ حيتٍ بف.

 ويؾقفو:

ػ, مطعقن ؾقف, دء ؾْ ؾقف مؼول, فقس بذاك, فقس بوفؼقي, فقس بعؿدة, ؾقف ُخ 

 احلػظ, فغ, تؽؾؿقا ؾقف, ؾقف أدكك مؼول.

وإن تعدد  مٌ ظذ افصحقح, وإن اجتؿعو ذم صخص ؾوجلرح مؼدن  واحدٍ  بؼقلِ  9ويثبتون

ل.  ادعدِّ

                                                           
 فٖ ب: ذسكٍْ. 8

 :(123/ 72) العسّض ذاجقال الصت٘دٕ فٖ 
َْْل َأساَء ِإذا: ُفالًًا ًََصَك: الَوجاِش َّهي َِ, الَق ٍُ ِإذا: ِّق٘ل ِف٘ َْ َحق تَغِ٘س َزها ُُ  ِفٖ َكَوا َضَسَب, َحدِّ هي َّ

ٍْْى اتِي َحِدٗث َِّفٖ الَقِص٘س, الّسْهح: الََّ٘صِك هي َّأْصُلَ اأَلِث٘س, اتُي ََّقاَل الُعثاِب, ٌَْدٍ ُّذِكَس َع ُِْس ِع  َش
َْْشٍة تُي ِْسًا ِإّى: َفَقاَل َح َِ َطَعٌُْا: َإٔ ًََصُكٍُْ َش    .ّعاُتٍْ عل٘
 إٔ: الرعدٗل ّالرجسٗح. 9
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وهل ثالثي ظؼ, وإفؼوب  ,معرؾي إشامء ادجردة وافؽـك بجؿقع أكقاظفو :وـذا

 .ـوٕظؿش وإظرج وافضول وأشبوهبو

 وآكتسوب إػ وضـ أو حرؾي أو صـوظي ـوخلقوط وافبزاز.

 وادـسقب إػ ؽر أبقف ـودؼداد بـ إشقد وإشامظقؾ بـ ظؾقي 

 بـ احلسـ بـ احلسـ بـ ظع. ـ واؾؼ اشؿف اشؿ أبقف وجده ـوحلسـومَ 

ظـ ظؿران بـ رجوء ظـ ظؿران   10رافؼصأو اشؿ صقخف وصقخ صقخف ـروايي ظؿران 

 بـ حصغ .

أو اشؿ راويف وصقخف ـوفبخوري روى ظـ مسؾؿ افػرادييس, وافراوي ظـف مسؾؿ بـ 

 احلجوج.

 وادقايل مـ أظذ ومـ أشػؾ بوفرق أو احِلْؾِػ أو بوإلشالم .

 ات شقاء ثالثي أو أربعي .واإلخقة وإخق

 آداب افشقخ وافطوفى

 ؼ.طفر ظـ أؽراض افدكقو وحتسغ اخلُؾُ وافت 11( ـتصحقح افـقيؾقفمـفو مو يشسـون )

                                                           
 فٖ األصل: القصس. 10
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ؾوفشقخ ذم اإلشامع إذا احتقٍ إفقف واإلرصود إػ مـ هق أوػ  ,ومـفو مو يـػرد أحدمهو

 مـف, وظدم افتحديٌ ؿوئام وٓ ظِجال وٓ ذم افطريؼ.

 أو تؽز   وافطوفى
ٍ
 ,ذم تقؿر افشقخ وإرصود افغر دَِو شؿعف وظدم ترك آشتػودة حلقوء

 وادذاـرة بودحػقظ. ,وآظتـوء بوفتؼققد وافضبط ,وـتوبي مو شؿع

وشـ افتحؿؾ وؿتف بوفـسبي إػ افسامع افتؿققز, وحيصؾ ؽوفبو بوشتؽامل مخس شـغ, 

 .ومو دوهنو ؾفق حضقرٌ 

ـ  إداء ٓ حد فف ؾ فذفؽ ؾؼقؾ: مخسغ, وٓ يـؽر ظـد إربعغ,  وش بؾ متك تلهن

 وإذا ـون بورظو ؾام بغ ظؼيـ وثالثغ أو ظؼيـ.

 قبؾ ظؾقف.ف مع كػسف أو مع صقخف أو ؾرٍع ؿُ احلديٌ ومؼوبؾتُ  وـتوبيُ 

 ؾ وأشبوبف.ؾي إذا تلهن وتصـقػف مع مراظوة افستقى, وتبقغ اختالف افـؼَ 

ؾؾراجع هلو إػ ممفػوهتو ادبسقضي فقحصؾ  ,فو إػ افـؼؾؾِّ ومرجع تؾؽ إكقاع ـ 

 فو.افقؿقُف ظذ حؼوئؼِ 

                                                                                                                                                                             
 افـسبي. فٖ ب: 11
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وحول,  13آنذم ـؾ  12ؾؾف احلؿد وافشؽر أمتفام ,واهلل تعوػ أظؾؿ بحؼقؼي إحقال

وافصالة وافسالم ظذ شقدكو حمؿد افسقد افؽريؿ ادػضول, وظذ آفف وصحبف ذوي 

 افؽامل واإلـامل .

 ام اهلل تليقده:ؿول ممفػفو أد

مـ بالد افقؿـ, وـؿؾ تبققضف ومؼوبؾتف ظذ حَسى  مقشـيكجزت ادسقدة ذم حمروس 

, 4411افطوؿي بؿديـي ادحؿقي زبقد, وذفؽ هنور اجلؿعي ظوذ ربقع أخر مـ شـي 

 واهلل أظؾؿ بوفصقاب, وإفقف ادرجع وادآب, متً بحؿد اهلل وظقكف

 وْصؿي ذكبفظؾؼف فـػسف ؾؼر رمحي ربف, وأشر 

ذم افققم افثوين ظؼ  بجومع إمر صقخق افعؿريداود اإلموم هق  ادرحقممقشك ابـ 

 حومدا مصؾقو مسؾام. 4411مـ مجودى إوػ شـي 

  

 

 

                                                           
 أمتفو. فٖ ب: 12

 .آلفٖ ب:  13
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 بخط ادمفػ رمحف اهللكػقسي كسخي 

 

 آخرهو
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 14كسخي بخط تؾؿقذ ادصـػ كسخً ذم حقوتف جيومع إمر صقخق بوفؼوهرة

 

 

 

 

 

                                                           
 ّللعالهح هسذضٔ الصت٘دٕ : األهالٖ الش٘خًْ٘ح ّقفد علِ٘ا تخطَ فٖ الٌِد. 14
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 آخرهو
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