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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة
إن الحمد هلل، نحمدد  ننتدينهنو ننتديه،ر ، ننندنذ مد هلل مدن ندرنر أن،تن ،نتدهل ت أمم لند ، مدن ه دد  

ل لو، نمن هضمل فال ه دي لو، نأن د أن ال إلو إال اهلل نحد  ال ندره  لدو، نأند د أن اهلل فال مض
 محمدًا ممد  نرتنلو.

  ََه  َأهَُّ   الَِّذهَن آَمُننْا ايَُّقنْا الّمَو َحقَّ يَُق ِيِو َناَل َيُمنُينَّ ِإالَّ َنَأنُيم مُّْتِمُمنن  [تنرة آل ممران:ٕٔٓ ] 
 هدًرا نَّ ُس ايَُّقنْا َرمَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْ،دٍس َناِحدَدٍة َنَخَمدَق ِمْن َد  َزْنَا َد  َنَمدثَّ ِمْنُ َمد  ِرَاد اًل َك ِ َه  َأهَُّ   ال

 [ ٔالنت ء :تنرة ] َنايَُّقنْا الّمَو الَِّذي َيَت ءُلنَن ِمِو َناأَلْرَح َم ِإنَّ الّمَو َك َن َمَمْهُكْم َرِقهًم  َنِنَت ءً 
  ًَتددِدهًدا َهدد  َأهُّ َدد  الَّددِذهَن آَمُنددنا ايَّقُددنا المَّددَو َنُقنلُددنا َقددْنال  ُهْصددِمْ  َلُكددْم َأْمَمدد َلُكْم َنَهْهِ،ددْر َلُكددْم ُذُنددنَمُكْم َنَمددن

 [ٔٚ، ٓٚاألحزاب :تنرة ] المََّو َنَرُتنَلُو َفَقْد َف َز َفْنًزا َمِظهًم  ُهِطعِ 
  م م صل ممهو نممى آلو نصحمو نتمم يتمهمً  ك هرا.نأن د أن محمدًا ممد  نرتنلو ال 

دراتد      مدراتدي هد  لط لدب النمدم أن هنيندهنماليد  أم  مندد فد ن ممدم مصدطم  الحددهث مدن النمدنم 
حيدد  ال هكددنن كح طددب لهددل ن   صدد  نمدد  لددم هصدد  مددن الحدددهث نا  دد ر ، حيدد  هنددر  مدد ،ميأنهدد   
، نقدد ناددن  أن تدً  ه رفدنن ممد  ال دراهد  نال   مدال منرفدكل م  يهتر أم مو مدن ثدث نتدمهن  هامع 

الحدددهث ناألخمدد ر نكددأن التددن  قددد صدد رت كددؤًل مم حددً  لكددل ثدد ٍد نرالدد  ، مددن أاددل ذلدد   فدد هنرفددنن 
 ك ن من النااب لمميصدرهن لمنمنم النرمه  أن هدرتنا هذا النمم درات  ا دة ، ناهلل المنفق

 .م حت ن إلى هنم الدهن  نممى آلو نصحمو نمن ناال نالحمد هلل نالصالة نالتالم ممى رتنل اهلل  
   
  الحديث  أهمية عمم

من النمنم النرمه  أن الخ دمد  ل د  إال  فم  يك د ياد ممم   خ دم لامهع  النمنم الحدهث ممم  ممم 
نمن لم هكن مند  ممم مو أخطأ ف  خ ص  ن،تو نأنقع ثهر  ف  الخطدأ نالزلدل  ، ذا النمم لنهحي ج 

منهدت ممدى حددهث منضدع أن منكدر أن ضدنه  أن ل منمدنل أن أن مدمد   مدن مقهددة ف تددة  مكد. ف
  ن ذ نقد هكنن الحدهث صحهحً  لكن حمل ممى ثهر نا و.
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نو لم هظ ر الكذب أن لم كه  مد أ الي،يهش من الرناة  أنال ك ننا هرننن األح دهث  مال إن كل أل
نه  ناهلل أممم فين  مقيل م م   نفين  خرنج  الخنارج ممى مم   ه،نن الكذب حيى نقنت ال،ين 

نمن نه  رض  اهلل منم   ناهلل أممم ف نال ء الخنارج نثهرهم من أهل الزهغ اخيمطت أح ده  م 
  مأح دهث ثهرهم فناب اليمههز.

 هتدألننَ  هكنندنا لدم : قد ل تدهرهن من من األحنل م صم من رنى اإلم م متمم ف  مقدم  صحهحو 
 رُ َظدنهنُ  مْ  ُ ه ُ دِ َحد ذُ َخدؤْ هُ فَ  التدن ِ  أهدل إلدى رُ َظدنْ هُ فَ  مكُ  لَ َادرِ  لند  تدمنا قد لنا ال،يند ُ  نقندتِ  فممد  اإلتدن دِ  من
 الن ددنق هدد رم  فددال مددد مددن مددن هندد  مدددأ الي،يددهش مددن الددرناة (( مْ  ُ ه ُ دِ َحدد ذُ َخددؤْ هُ  فددال عِ دَ ِمددالْ  أهددلِ  إلددى

 هرني من كل من هؤخذ ال حيى ، نالتن  ، نالنرع ، نالح،ظ ، نالده ن 
  

 اسم هذا العمم
 الحدهثممم مصطم   اتمو

 تعريفه
 نالرد.أممم مقنانهن هنر  م   ح ل الراني نالمرني من حهث القمنل هن  :ينره،و

 ق ل الن ظم : 
 دممم الحدهث ذن قنانهن يحد    هدرى م   أحنال مين نتن

   المنضنع نالمقصند      أن  هنر  المقمنل نالمردندنذاف
 فائدته

ن ندلت فقددلف لديدو/ منرفدد  مد  هقمدد  نقهد  األدلدد  الحده د  ممدد  هنددنم  ي :ل نهدرد مددن الدراني نالمددرني نا 
 . من منضنع نضنه  نمنكر نثهر ذل 

 قننه هيرام  مخيصرة لن ظم الم
مددن محمددد مددن فيددنح الدمنددق  الندد فن  نقهددل إن  يرامدد  مخيصددرة لندد ظم المهقننهدد  / هددن ممددر-ٔٔ
نكد ن مدن مممد ء الحددهث ناألصدنل نقدد قد م  تمو طو نن  ف  ذل  النهخ خهدر الددهن الزركمد  .ا

نم  ذكر م  ال هتيهن  منو ط لب النمم ن ءممنظنم  أرمع ن ال هن مهي  نلم يتينمب كل   .نا 
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فددددد  مك يم يدددددو   لمتدددددمم ، اقيددددداًء م لكيددددد ب النزهددددز، نيأتدددددهً  مدددد لنم  اميدددددأ المصدددددن  كي مددددو م    
 نمراتاليو.

  مم  افيي ح كيب النمم م لمتمم ،  المصن،هننقد اتيقر ممل األلم  
دٍد َخدهِر َنمِد ٍّ ُأْرِتالَ      َأْمدَدُأ ِم ْلَحْمدِد  ُمَصمِّدهً   َمَمى  ُمَحمَّ

 ( ِِم ْلَحْمدد) نر مينمق م ل،نل أمدأتم مار الم ء حر  ار نالحمد ا 
 ينرب ح ل هنن  ح ل  كنن  مصمهً  مم  النم   )مصمه  ( قنلو 

هن ال ن ء ممى اهلل محم  نينظهم  المد من اايم ع المحم  نالينظهم قد ه ن  ممى إنت ن  :)اْلَحْمُد( 
  نال هحمو نقد ه ن  

 خطب نالنك ح . همدأ أمنر  الم م  أهضً  ب"الحمد هلل" م ل ال نك ن الرتنل 
 نلم هص  ف  ذل  حدهث. هذا الحكم أخذن   من فنل الرتنل 

ا ءت من أم  هرهرة رض    (ٔ) أن أح دهث )ُكلُّ َأْمٍر ِذي َم ٍل اَل ُهْمَدُأ ِفهِو ِمَحْمد اهللِ َفُ َن َأْمَيُر (
 نال هص   اهلل منو

ثهر ؛ نمنن   المألن ؛ أي المنمند مز نال ، نال هتمى مو  –قنلو ِ)لمَِّو( : ممم ممى ن،س اهلل 
محم  نينظهم ، نهن منيق ممى القنل الراا ؛ لقنلو ين ل  : )}َنُهَن الّمُو ِف  التََّم َناِت َنِف  

ُكْم َنَا َرُكْم َنَهْنَمُم َم  َيْكِتُمنَن{ )  ( تنرة األنن مٖاأَلْرِض َهْنَمُم ِترَّ
 لح ل أي ح ل  كنن  مصمه  م )مصمهً  ممى(نقنلو 

                                                 

  والبيهقي حبان وابن والدارقطني عوانة وأبو ماجة وابن والنسائي داود أبوأخرجو  : (ومتنه مضطرب   ضعيف )مرسل  (1)
 . وقد أرسلو الثقات عن الزىري ووصلو قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وقرة الراجح ضعفو

 أىـ. مرسال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الزىري عن العزيز عبد بن وسعيد وشعيب وعقيل يونس رواه داود أبو قال
 وغيرىم ومسلم والبخاري أحمد ضعفو اهلل عبد بن صدقةوجاء من رواية كعب بن مالك رضي اهلل عنو كما عند الطبراني في الكبير وفيو 

 حاتم أبو ووثقو
 اهلل صلى النبي عن الزىري عن غيره وأرسلو ىريرة أبي عن سلمة أبي عن الزىري عن قرة بو فردت( : 222/ 1وقال الدارقطني في سننو )

 النبي عن أبيو عن مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن الزىري عن سعيد بن محمد عن صدقة ورواه الحديث في بقوي ليس وقرة وسلم عليو
. أىـ. وقد رجح أيضاً  إرسالو البيهقي في الصواب ىو والمرسل ضعيفان سعيد بن ومحمد وصدقة الحديث يصح وال وسلم عليو اهلل صلى

 (202/ 3السنن الكبرى )
   )ُكلُّ ُخْطَبٍة تبدأ بالحمد َفِهَي َكاْلَيِد اْلَجْذَماِء ( فكل ىذه األحاديث ضعيفة 



 
 َنُكدلُّ َناِحٍد َأيَدى َنَحددَّ     ِمدَّ  ((اْلَحِدهثِ ))َنِذي ِمْن َأْقدَت ِم  -ٕ 5

  هن  مت لل يينمق م لحدهث
من قنل أن فنل أن يقرهر أن نص  أن نحن  نقهل هدخل فهو  م  أضه  إل  النم   )الحدهث( 

 المنقن  نالمقطنع ناألخهر قنل الام نر نهن الراا .
من  نن  ينره  الحدهث نهن قنل الام نر نقهل م  أضه  إل  ثهر النم  مم )نالخمر(

 الصح م  نالي منهن. نق ل فق  ء خرات ن أن المرفنع خمرًا نالمنقن  أ رًا.
)ناأل ر( أن الخمر ناأل ر ممنن  ناحد نهن قنل الام نر نقهل م  أضه  إل  الصح م  أن 

 الي من    فهكنن كينره  الخمر ال  ن .
إذا الحدهث لو أصالن أن لو )من أقت م الحدهث( حيى يقنل هذا  حدهث ال مد من ركهزيهن قن   

 ركهزي ن  هم  التند نالمين نهذ رتم ينضهح 
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هذ  الرتم ين ض  أن الدنالر ه  التند نهذ  الركهزة األنلى  نالمتيطهل المين نهذ  الركهزة 

 ال  نه 
 التند : هن الطرهق المنصم  إل  المين ] تمتم  الرا ل الي  ينصل إل  المين[  

 المين : م  اني   إلهو التند من الكالم ]أل، ظ الحدهث ننحنذل [
 لمتند نالمين   م  ل

 نهذ  رتم  ينضهحه  لمتند نالمين 
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 ل النضنء: م  أخراو المخ ري ف  صحهحو ف  كي ب النضنء م ب فض م  ل آخر
 اْلُمْاِمرِ  ُنَنْهمٍ  َمنْ  ِهاَللٍ  َأِم  ْمنِ  َتِنهدِ  َمنْ  َخ ِلدٍ  َمنْ  المَّْهثُ  َحدَّ ََن  َق لَ  ُمَكْهرٍ  ْمنُ  َهْحَهى َحدَّ ََن ق ل : 

 َق لَ 
أَ  اْلَمْتِادِ  َظْ رِ  َمَمى ُهَرْهَرةَ  َأِم  َمعَ  َرِقهتُ   َهُقنلُ  َنَتمَّمَ  َمَمْهوِ  المَّوُ  مَّىصَ  النَِّم َّ  َتِمْنتُ  ِإنِّ  َفَق لَ  َفَيَنضَّ
ِمهنَ  ُثرِّا اْلِقَه َم ِ  َهْنمَ  ُهْدَمْننَ  ُأمَِّي  ِإنَّ  َيوُ  ُهِطهلَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  اْتَيَط عَ  َفَمنْ  اْلُنُضنءِ  آ َ رِ  ِمنْ  ُمَحاَّ  ُثرَّ

 َفْمَهْ،َنلْ 
 ُنَنْهمٍ  َمنْ  ِهاَللٍ  َأِم  ْمنِ  َتِنهدِ  َمنْ  َخ ِلدٍ  َمنْ  ْهثُ المَّ  َحدَّ ََن  َق لَ  ُمَكْهرٍ  ْمنُ  َهْحَهى َحدَّ ََن  ف لتند هن:

 َق لَ  اْلُمْاِمرِ 
أَ  اْلَمْتِادِ  َظْ رِ  َمَمى ُهَرْهَرةَ  َأِم  َمعَ  َرِقهتُ    َهُقنلُ  َنَتمَّمَ  َمَمْهوِ  المَّوُ  َصمَّى النَِّم َّ  َتِمْنتُ  ِإنِّ  َفَق لَ  َفَيَنضَّ

ِمهنَ  ُثرِّا اْلِقَه َم ِ  َهْنمَ  ُهْدَمْننَ  ُأمَِّي  ِإنَّ نالمين هن : }  َأنْ  ِمْنُكمْ  اْتَيَط عَ  َفَمنْ  اْلُنُضنءِ  آ َ رِ  ِمنْ  ُمَحاَّ
َيوُ  ُهِطهلَ   {َفْمَهْ،َنلْ  ُثرَّ
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 عمم  الحديث ينقسم إلي قسمين رواية ودراية  
 

 
ل،ندل نالصد،  ناليقرهدر ننحدن ذلد  ينرهد  المدين :المحث فهو من القدنل نا نهن ممم الحدهث رناه   

 نالتن  
نالدراه  الراني نالمرني . نه  الدراه  تندًا نمينً  نال هكنن الرال محد ً  حي  هكنن م لمً  م ل،قو  

 نثهر  من النمنم الم م  حي  ينهنو مم  منرف  المرني م إلض ف  إل  مم حث اإلتن د
 (:ٛ٘ٔي )ص نف  كي ب الك، ه  لمخطهب المهداد 
 نالنم دة م لصالح مر  نان نالدراه  الضمط أهل من هكن لم ممن االحيا ج ير  م بم ب:  

 ن د نلن دم لو مرك  نران من إخنانن  من نإ ق ل الرحمن ممد أمى من رمهن   م أخرج متند  إلى
 ((  ،قممن ه  م  من  ديو مندن 



 
 ف  من م فين  أند ن ء ف  لحهنالص  رأهت م  ق ل: تنهد من هحهى نأخرج متند  إلى  9

 آيمنو نال ال  م ل  ممى الرال آيمن ق ل: القط ن تنهد من هحهى(( نأخرج متند  إلى الحدهث
 .((حدهث ممى
 

ِحهُ   َنْهَن َم  ايَّدَصلْ  -ٖ ُلَ   الصَّ  ِإْتدَن ُدُ  َنَلْم َهُندذَّ  َأْن ُهَنلّ    َأنَّ
 ُمْندَيَمٌد ِف  َضْمدِطِو َنَنْقدِموِ    ِمدوِ َهْرِنهدِو َمْدٌل َض ِمٌط  َمْن ِم ْ  -ٗ

  
 

 
 
 

 ضده  التقم نه  م لنتم  لمحدهث ما زه   الصح  الصحه  :



 
نك ننا قدهمً  هقتمنن الحدهث إل  صحه  نضنه  كم  ذكر ذل  نهخ اإلتالم فى الق مدة  11

 الامه  نأنل من حد لمحتن حدًا هن اليرمذي 
 ه  نالحتن نالضنه  ف ألح دهث  ال   مم  النمنم الصح

 ف ألممى الصحه  نالمينتط الحتن نالضنه  مردند مم  ن كميو أن أدنى منو
  ق ل الح فظ النراق  ف  أل،ه  الحدهث

 َنَحَتنْ  َنَضِنْه ٍ  ْه ٍ دِ َصح إلى***  التَُّننْ  َقتَُّمنا النَّْأنِ  َهَذا َنَأْهلُ 
 

 إلى  ال   أنناع الحدهث إام الً                                      

 
 

 
 حسن ضعيف صحيح 



 
 ينره  الحدهث الصحه  : 11

 (الق دح  هن الذي ايصل إتن د  منقل الندل الض مط من م مو إل  مني    نتمم من النذنذ نالنم 

 
  

  نرنط الحدهث الصحه  :
 اي،ق ممم ء الحدهث نال،ق  ء ناألصنلهنن  ال   نرنط نه 

 مدال  الراني  :األنل
 ال  ن  :ضمط الراني

 ل  لث :ايص ل اإلتن دا
 ننقص ال،ق  ء ناألصنلهنن نرطهن هم  :

 األنل : النذنذ
 ال  ن  : النم  )الق دح (
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 ( د)ميصل اإلتن   
 مدل  -
 ض مط  -
 لهس ن ذاً  -
 نال منماًل  -
 مننى ايص ل التند 
أن محهث ال هكنن فهو انقط ع  أنحكم  هنن  أن كل راني تمع ممن فنقو مم نرة : ايصل تند  

   ران محذن   مدم تم ع
 ف ذا حدث تقط ف  التند أن مدم تم ع دل هذا مم  مدم االيص ل 
:المنقطع نالمنضل نالمنمق نالمرتل نالمدلس نالمرتل   خرج]ايص ل التند[  نم ذا النرط  

 . نتهأي  ينضه  ذل  ف  محمو الخ،  
لحدهث المنصنل ثهر المنقطع االحيا ج إال م  ز: متند  من األهم  ق ل ال هان  رنى الخطهب 

 الذي لهس فهو رال ما نل نال مارنح .
  
الراويعدالة   

ل م لمرنءة امنهً  نال ينيرط ى ناالتيق م  نير  األمنر الي  يخ: نه  مالزم  اليقن مدال  الراني
 النصم  من امهع المن ص  

مل من الصه لر م  يرد مو الن  دة الرناه   رنال هك،  ااين ب الكم ل  
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 .  مدل ض مط ي م الضمط -ٗ
هن الضمط : هن ح،ظ المتمنع ني مهيو من ال،نات ناالخيالل محهث هيمكن من   م  

 .اتيحض ر 
 

 نهن مم  قتمهن : 
 ضمط صدر  -ٔ
  ضمط الكي م  -  ٕ     

 هن مخ ل،  ال ق  لمن هن أن ق منو، مدال  أن ضمطً  أن مددًا  الن ذ : 
أنو قد نب حرهق ف  ن رع النيم  ف  الق هرة م اًل نهأي   ق  فهرني  كأن هرني ا ن ن من ال ق ت

 أن الحرهق نب ف  ن رع منهن نمس ف  الق هرة  



 
 ا نهن من ال ق ت نالرناه  األنل  يتم  مح،نظ  تخ ل،  ف لرناه  األخهرة ن ذة ألن  14

 نتهأي  مه نو ف  منضنو إن ن ء اهلل ين ل  
 نينقتم إل  قتمهن : النم  : 

 
 

التالم  م  لو  ثالحده ر ف  الحدهث مع أن ظ هر نه  تمب ق دح )ث مض( مؤ مم  ق دح  :
  إتق ط ضنه  مهن 

 لذايو م  ل الحدهث الصحه 
َ َن  َأُمن اْلَنِلهِد   أنتً  من م ل  َمْن النَِّم ِّ مرفنمً  )َق َل آَهُ   -َمْمِد المَِّو ْمِن َاْمر تمنت-ُنْنَمُ   -َحدَّ

هَم ِن   ُحبُّ اأْلَْنَص ِر َنآَهُ  النَِّ، ِق ُمْهُض اأْلَْنَص ِر( اإْلِ
 هقنل  ال نرى  ك ن  ،  ميقن  ح فظ   ق   الحا ج  من  ننم  ق   مت ن  المم   ممد  من  هن م

 ق   امر:    قهل  ن  ،  ا مر  من  اهلل  ممد  من  اهلل  ممدن  الحدهث  فى  المؤمنهن  أمهر  هن:  
 نأنس من م ل  صح م  رض  اهلل منو 

 را لو كم م  ق ت مدنل ض مطهن لهس مو نذنذ نال مم   إتن د ميصل
 



 
ِحهِ  اْنَيَ َرتْ    َناْلَحَتُن اْلَمْنُرنُ  ُطْرقً  َنَثَدتْ  -٘  15  ِرَا ُلُو اَل َك لصَّ

 : هنن  المنرف  طرقو محهث هكنن منمنمً  أن هذا الراني نقهل المنرن المنرن  )طرقً (   قنل 
   مر  مخراو(.رمم  ينره  قنل الخط م  )م )طرقً (

 أم  إن ك ن أراد م ذا أن هكنن لمحدهث طرق ، ف ذا الحتن لههر  . 
 نرمم  هقصد م لطرق را ل التند . 
 هنن  را لو لهتنا كرا ل الصحه  ف  ن رة الضمط .:  را لو ال ك لصحه  اني رت 
 :ف  هذا المهت ماتيدر  ممى الن ظن  
 تْ رَ  َ يَ انْ  ه ِ حِ  لصَّ كَ  الَ  وُ  لُ اَ رِ     تْ دَ ثَ  ضمطً  إذْ  الخ،ه ُ  نالحتنُ  
 نتمم من النذنذ نالنم  الق دح  ايصل تند  منقل مدل خ  ضمطو م   ينره  الحتن لذايو : 
 : ف  أل،هيو – رحمو اهلل-ق ل التهنط   
 نال نذا نال ممل ( قل ضمطو نال)المريضى ف  حد  م  ايصال   منقل مدل   

 



 
 َأِمهوِ   َمنْ   َحِكهمٍ   ْمنِ   َمْ زِ   ناليرمذي  نامن م او نالح كم من طرهقأمنداند ن م رنا  أحمد  : م  لو 16

 َزْنَاِي َ   ِمنْ   ِإالَّ   َمْنَرَي َ   اْحَ،ظْ   »   َق لَ   َنَذرُ   َنَم   ِمْنَ    َنْأِيى  َم   َمْنَرايَُن  المَّوِ  َرُتنلَ  َه  ُقْمتُ  َق لَ  َادِّ ِ  َمنْ 
 اْتَيَطْنتَ   ِإنِ   »   َق لَ   َمْنضٍ   ِفى  َمْنُضُ مْ  اْلَقْنمُ  َك نَ  ِإَذا المَّوِ  َرُتنلَ   هَ  ُقْمتُ  َق لَ . « َهِمهُن َ  َمَمَكتْ  َم  َأنْ 
 َأنْ   َأَحقُّ   المَّوُ   »   َق لَ   َخ ِلًه   َأَحُدَن   َك نَ   ِإَذا  المَّوِ   َرُتنلَ   َه   ُقْمتُ   َق لَ .  «   َهَرَهنََّ    َفالَ   َأَحدٌ   َهَرَهنََّ    الَ   َأنْ 

 .« النَّ سِ  ِمنَ  ِمْنوُ  ُهْتَيْحَه 
 نمن نه  من حهدة  صح م  رض  اهلل منو

 صدنق  القنهرى حهدة من من نه  من حكهمن 
  ٖ :   الطمق 

     المصرى المم  ممد أمن ، القنهرى حهدة من من نه  من حكهم من م زن   
  صه رالي منهن م صرنا الذهن من:   ٙ:   الطمق 

 ريمو : صدنق  
 ينددت طرقو مم  ناو هقني منض   منض ً  لحتن إذاهن ا ينره  الصحه  لههر  :

ْنَن ِنىِّ   َحَنشٍ   َمنْ   اْلَحاَّ جِ   ْمنُ   َقْهُس م  أخراو اليرمذي نثهر  من طرهق   : م  لو   .ٔ  اْمنِ   َمنِ   الصَّ
 َكِمَم تٍ   ُم َ ُأَممِّ   ِإنِّى ُثاَلمُ  َه  » َفَق لَ  َهْنًم  -نتمم ممهو اهلل صمى- المَّوِ  َرُتنلِ  َخْم َ  ُكْنتُ  َق لَ  َممَّ سٍ 
َذا  المَّوَ   َف ْتَألِ   َتَأْلتَ   ِإَذا  ُيَا َه َ   َيِاْد ُ   المَّوَ   اْحَ،ظِ   َهْحَ،ْظ َ   المَّوَ   اْحَ،ظِ   َناْمَممْ   ِم لمَّوِ   َف ْتَيِننْ   اْتَيَنْنتَ   َناِ 
 اْاَيَمُننا  َنَلنِ   َل َ   المَّوُ   َكَيَموُ   َقدْ   ْىءٍ ِمنَ   ِإالَّ   َهْنَ،ُنن َ   َلمْ   ِمَنْىءٍ   َهْنَ،ُنن َ   َأنْ   َمَمى  اْاَيَمَنتْ   َلنِ   اأُلمَّ َ   َأنَّ 

ن َ  َأنْ  َمَمى ن َ  َلمْ  ِمَنْىءٍ  َهُضرُّ ُح ُ   َنَا،َّتِ   اأَلْقاَلمُ   ُرِفَنتِ   َمَمْه َ   المَّوُ  َكَيَموُ  َقدْ  ِمَنْىءٍ  ِإالَّ  َهُضرُّ . « الصُّ
 .َصِحه ٌ  َحَتنٌ  َحِدهثٌ  َهَذا ِمهَتى َأُمن َق لَ 
الضنه  إذا ينددت طرقو مم  ناو هامر منض   منضً  محهث ال هكنن فه    الحتن لههر  :    

 . كذاب نال مي م
 ْمنَ  َمْكرَ  َتِمْنتُ  َق لَ  ُمَمْهدٍ  ْمنُ  َتِنهدُ  َحدَّ ََن  ق ل َف ِلدٍ  ْمنُ  َكِ هرِ  م  أخراو اليرمذي من طرهقم  لو 
 » َهُقنلُ  -نتمم ممهو اهلل صمى- المَّوِ  َرُتنلَ  َتِمْنتُ  َق لَ  َم ِل ٍ  ْمنُ  َأَنُس  َحدَّ ََن  َهُقنلُ  اْلُمَزِنىَّ  المَّوِ  َمْمدِ 
 َلنْ  آَدمَ  اْمنَ  َه  ُأَم ِلى َنالَ  ِفه َ  َك نَ  َم  َمَمى َل َ  َثَ،ْرتُ  َنَرَاْنيَِنى َدَمْنَيِنى َم  ِإنَّ َ  آَدمَ  اْمنَ  َه  المَّوُ  َق لَ 

 ِمُقَرابِ  َأَيْهيَِنى َلنْ  ِإنَّ َ  آَدمَ  اْمنَ  َه  ُأَم ِلى َنالَ  َل َ  َثَ،ْرتُ  ْتَيْهَ،ْرَيِنىا  ُمَّ  التََّم ءِ  َمَن نَ  ُذُننُم َ  َمَمَهتْ 



 
 َحِدهثٌ  َهَذا ِمهَتى َأُمن َق لَ . « َمْهِ،َرةً  ِمُقَراِمَ   أَليَْهُي َ  َنْهًل  ِمى ُيْنِر ُ  الَ  َلِقهيَِنى  ُمَّ  َخَط َه  اأَلْرضِ  17

 .اْلَنْاوِ  َهَذا ِمنْ  ِإالَّ  َنْنِرُفوُ  الَ  َثِرهبٌ 
 نك هر من ف لد مقمنل

ِمهعِ   من  َقْهسنرنا  الطمران  ف  منامو الكمهر نأمن ننهم ف  الحمه  من طرهق   من  َحِمهبِ   َمنْ ،    الرَّ
 مو.  َممَّ سٍ  اْمنِ  َمنِ ،  ُاَمْهرٍ  من َتِنهدِ  َمنْ ،   َ ِمتٍ  َأِم 

 نقهس من الرمهع األرا  أنو ضنه 
 ذا الطرق فص ر حتنً  لههر  ناهلل أمممفيقنى الحدهث  م 

  
ِنهُ  َنْهَن َأْقَت مً  َكُ ْر  َنُكلُّ َم  َمْن ُرْيمدَِ  اْلُحْتِن َقُصْر -ٙ   َفْ َن الضَّ
هن كل حدهث لم هايمع فهو ص، ت الحدهث الصحه  نال ص، ت الحدهث   الحدهث الضنه  : .ٕ

 قمت نهن أقت م ك هرة –الحتن نهي، نت صحيو 
 ق  النمهد : هن م  نقص من درا  الحتن ق ل امن دقه .ٖ
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 : الضنه  مم  قتمهن
 –ح،ظ رناه   تنء :  م ل الضن  الن ن ء منقتم هزنل ضن،و ميندد طرقو   -ٔ

أن ا  ل  ح ل أن اخيمط مم  الراني أن م   –أن يدلهس  –أن مرتل  ق  أن انقط ع 
 أنمو ذل  .

ن ك رت طرقو :   -ٕ  –لكذب ناالي  م م لكذب نال،تق م ل ا  قتم ال هزنل ضن،و نا 
 م ذا ال هؤ ر فهو منافق  ثهر  . –أن كنن الحدهث ن ذًا 

   
  َنَم  ِلديَ ِمٍع ُهَن اْلدَمْقدُطنعُ        َنَم  ُأِضهدَ  ِلمنَِّم   اْلدَمْرُفنعُ  -ٚ 

 أي نم 



 
 :أقت م  ال   إلى  أن المض   إلهو نهنقتم الحدهث م ميم ر ق لمو 19

 
 المقطنع  -ٖالمنقن        -ٕ   المرفنع   -ٔ
ن أفرديو ص رنا أرمن  أقت م   نالحدهث القدت  هدخل ف  المرفنع نا 
 المقطنع  -ٗنقن                 الم -ٖالمرفنع            -ٕالحدهث القدت     -ٔ

 م  أضه  إلى اهلل مز نال   القدت الحدهث 
 ن يقرهر .من قنل أن فنل أ : م  أضه  إل  النم  المرفنعن  

 م  أضه  إل  الصح م  من قنل أن فنل أن يقرهر . المنقن  : 
 م  أضه  إل  الي من  من قنل أن فنل أن يقرهر . المقطنع: 
 يقدمت األم م  مم  ذل  ف  ينره  الحدهث . المرفنع 
  تهأي  الكالم مم  المنقن  ف  منضنو 
   



 
 َراِنهِو َحيَّى اْلُمْصَطَ،ى َنَلْم َهِمنْ      َناْلُمْتَنُد اْلُميَِّصُل اإِلْتدَن ِد ِمنْ  - ٛ 21

أك ر م  هذكر أن هتينمل فهم  إل  مني    ن    من رناهو/ نهن الذي ايصل إتن د  نالمتند
 قنلو لم همن هنن  لم هنقطع.   صمى اهلل ممهو نتمم النم أضه  إلى 

 نر أن يقههد م لظ، م من الهر  االيص ل ن المتند هن مرفنع الصح م  متند ظ ه / ينره  آخر 
االنقط ع الخ،  كنننن  المدلس نالمن صر الذي لم ه مت لقهو ال هخرج من كننو متندًا إلطم ق 

 لذهن خرانا المت نهد مم  ذل   .لم  األ
 ِإْتَن ُدُ  ِلْمُمْصَطَ،ى َف ْلُميَّدِصلْ  ْْ     َنَم  ِمدَتْمِع ُكلِّ َراٍن َهديَّدِصل  
  ممن فنقو إل  مني     رانِ  و كلينره  الميصل : م  تمن  

هقع ف  أننامو نتمم من مننن  المدلس نمنو ف ن يحقق فهو التم ع نتمم من االنقط ع مامهع 
 المرفنع نالمنقن  نالمقطنع 

 : ف  هذا المهت نقد اتيدر  مم  الن ظم 
 لْ صِ يَّ مُ  لَ فَ  ى َ يَ نْ ممُ لِ   ُ  دُ نَ تْ إِ نَم  ِمَتْمِع ُكلِّ َراٍن َهيَِّصْل    

 تم ع الراني من نهخو هل  مت أم ال . ف نهن  محث النمم ء  
دهددهن   دىدد مددن تمرةدد مددن اددندبدد حدددهددث اددلددنقهق  مددرفددنمددً  )ددكددل ثددالمدد رد دند مدد ل اددلددحتن اددلددمصريدد رد

 ؟ الحدهث  فهمحث النمم ء هل تمع الحتن المصري من تمرة من اندب أم ال…..( منقهقيو
  
 ِم ُل َأَمد  َنالمَِّو َأْندَم ِن  اْلَ،َيى   ىُمَتْمَتٌل  ُقْل َم  َمَمى َنْصٍ  َأيَ   -ٓٔ      
 َأْن َمدْنَد َأْن َحدَّ َِند   َيَمتَّم َ         َكدَذاَ  َقْد َحدَّ َِنهدِو َق ِلدمد َ -ٔٔ    

 مطو ف  تمتم  إتم م،ننل من تمتم  إذا ر هن  المتمتل:   
ناحددًا مندد ناحدد ممد  صد،  أن هن مم رة من يي مع راد ل اإلتدن د نيدناردهم فهدو  نف  االصطالح :

 ل ناحدة أن صهه  أن ثهر ذل  . ح
 ن نالحدد كم مددن داند نأحمددد نامددن خزهمدد  نامددن حمددالددذي أخراددو النتدد ل  نأ م دد ل حدددهث مندد ذ :    

:) ِإنِّد  أَلُِحمُّدَ  فداَل يَدَدَمنَّ أن يقدنل ق ل لدو  نصححو مم  نرط النهخهن نلم هخرا   ألن النم  
 ٍة َيُقنُل المَُّ مَّ َأِمنِّ  َمَمى ِذْكِرَ  َنُنْكِرَ  َنُحْتِن ِمَم َدِيَ  (ُدُمِر ُكلِّ َصاَل 

 .مند رناه  الحدهث لههر  ف ذا ح لفكل ران هردد هذا النم رة 



 
 نقد هكنن اليتمتل هذا مصهه  األداء م ل قنل الراني حد ن  إل  آخر .أن أخمرن  إل  آخر . 21

 . أن دمنقههن أن ن مهن أن مصرههن . نقد هكنن مأتم ء الرنا  ك لمحمدهن
 : الاناب لهس نرطً  لمصحه  .هل المتمتل صحه    
 َمْندُ نُر َمْرِني َفنَق َم  َ اَلَ وْ     َمِزهدُز َمْرِني ا ْدَنهِن  َأْن َ اَلَ وْ  -ٕٔ
 ف  هذا المهت: ناتيدر  مم  الن ظم  
  وال َ  َّ ال نِ مَ  يُّ نِ رْ مَ  رُ ن  ُ نْ مَ    وْ   َ حَّ   مَ هَ  هنِ نَ ي ا ْ نِ رْ مَ  هزُ زِ مَ   

 هنقتم الخمر إل  ميناير نآح د      

 
يناطددؤهم ممدد  الكددذب هتدديحهل الندد دة  ك ددرة فدد  كددل طمقدد  مددن طمقدد ت التددند الميددناير : مدد  رنا   

 . نهكنن متيندهم المس
هنقتم الميناير إل  قتمهن :        

  ْأ َمْقَنَدُ  ِمْن النَّ ِر()َمْن َكَذَب َمَم َّ َفْمَهَيَمنَّ  م ل حدهث ل،ظ  :  



 
ن ينددت الرناه ت نالقص،كحدهث الن  نمننني : 22 ف ن   يصب ف  منن   ص م  نثهر ذل  نا 

 ناحد .
 ير حدهث من كذب                نمن من  هلل مهيً  ناحيتبامم  ين 

 ،هن نهذي منض م  نالحنض                نمت  خنرؤه  ن،
نأم  أح دهث ا ح د:        
 ف   المحصنرة ف  آح د منهن  ننه   ال   أقت م :  

 
 من نر  -ٖمزهز          -ٕثرهب            -ٔ

 نالكالم هن  مم  النزهز نالمن نر 
مدد  رنا  ا ندد ن فقددط نلددهس نددرطً  فدد  كددل طمقدد  مددن طمقدد ت التددند مددل إحدددى الطمقدد ت  النزهددز :   

 هك،  
 ى َأُكنَن َأَحبَّ ِإَلْهِو ِمْن َناِلِدِ  َنَنَلِدِ  َنالنَّ ِس َأْاَمِنهَن(ُهْؤِمُن َأَحُدُكْم َحيَّ  ال) م  ل حدهث   
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 أخذ  من أنس قي د  نممد النزهز من ص هب المصري .
فد  كدل    د  م  رنا   ال   فأك ر ف  كل طمقد  مدن طمقد ت التدند )ال يقدل مدن  ال :المن نر      

 طمق  نلم هممغ حد اليناير .
رنا  ممددد اهلل مددن ممددرن مددن نقددد   مي،ددق ممهددو )اْلُمْتددِمُم َمددْن َتددِمَم اْلُمْتددِمُمنَن ِمددْن ِلَتدد ِنِو َنَهددِدِ  ( م  لددو

 الن ص نا مر من ممد اهلل نأمن هرهرة نفض ل  من ممهد نأنس من م ل  رض  اهلل منو
  

  َنُمْمدَ ٌم َم  ِفهِو َراٍن  َلْم ُهَتّم ْ     هدٍد َمْن َكَرمُمَنْندَنٌن َكَنْن َتنِ  -ٖٔ
مددن فددالن نهددن  نقدد ل امددن الصددالح اإلتددن د المنددننن : هددن الددذي هقدد ل فهددو : فددال    

 محمنل مم  االيص ل م لم هكن الراني مدلتً  نهن مذهب ام ههر النمم ء .
  ذلدد  نكددذا الحدددهث نكدد د الحدد فظ امددن ممددد المددر أن هدددمى إامدد ع ألمدد  الحدددهث ممدد

 المؤنن 
اددري نتددم  النممدد ء ممدد  ايصدد ل النننندد ت اليدد  فدد  الصددحهحهن كنننندد ت  ممحنظدد  م مدد  :    

 األممش نثهر  كهحهى من أم  ك هر .
هن رال أم م اتمو ف  المين أن اإلتن د من الرناة أن ممن لو مالق  م لرناهد  كدأن هقدنل  :المم م  

 . حد ن  رااًل أن ال ق 
 حدهث ْ) َأنَّ َرُااًل َق َل َه  َرُتنَل المَِّو اْلَحجُّ ُكلَّ َم ٍم هن اأْلَْقَرَع ْمَن َح ِمٍس (م ل 

  
 الينق  حيى هري،ع اإلم  م ./  حكم المم م     

نهن م  نقع فد  المدين مدن أل،د ظ منهددة مدن ال، دم لقمد  اتدينم ل   نهدن فدن  / الحدهث اله مض     
 الحدهث خ ص  . م م ادًا هقم  ا مو مأهل

 َنِضدُُّ   َذاَ  الَّدِذي  َقْد َنَزالَ  َنُكلُّ َمد  َقمَّدْت ِرَا ُلُو َمدالَ  -ٗٔ
  

 أقت م النمن خمت  :          
 م تن د نظه  صحه  نهن هتم   م لنمن المطمق . قم  الندد إل  النم   -ٔ



 
 نني . القرب من إم م من ألم  الحدهث ك ألممش نالزهري نال -ٕ 24

 ،  .صنالنمن م لنتم  إل  رناه  أحد الكيب الم -ٖ
 مد يهقالنمن ميقدم نف ة الراني فمن رنى من  ال   من الن فن  أممى ممن رنى من  ال   مدن  -ٗ

 من م ل  ليقدم نف ة الن فن  .
 تن  أمم  ممن تمع من أرمنهن تن   تيهنالنمن ميقدم التم ع / فمن تمع من  -٘

  النمن.نأم  النزنل ف ن ضد     
 (ٖٖ٘انظر اليقههد ناإلهض ح )ص     النزنل نؤم مِ مْ يَ تْ ق ل امن المدهن نأمن ممرن المُ    
 (ٖٕٔ/ٔ.  رنا  الخطهب ف  الا مع )نق ل امن منهن :اإلتن د الن زل قرح  ف  الناو    

 ممن الص، 
 )من حهث الص، ( الن زل هن األممى دفقد هكنن اإلتن  

هم  أحب إلهكم : األممش من أم  نالدل مدن امدن متدنند أن تد،ه ن مدن ق ل نكهع ألصح مو : أ   
 منصنر من إمراههم من ممقم  من امن متنند فق لنا األنل

األممش من أم  نالل ، نهخ من نهخ نت،ه ن من منصنر من إمراههم من امدن متدنند ،  ق ل :
  هيدانلو النهنخ نق ل نكهع : نحدهث هيدانلو ال،ق  ء أحب إلهن  مم      هوقهو من فقف
 . (ٓٗرنا  الح كم ف  منرف  ممنم الحدهث )ص  
رنا   قدددرب اإلتدددن د مدددل ادددندة الحددددهث حاددد  الراددد ل .لدددهس ادددندة الحددددهث قددد ل امدددن الممددد ر  :   

 (ٚ٘التمن ن  ف  أدب اإلمالء )ص 
ددم، نقدد ل      : األصددل األخددذ مددن النممدد ء فنددزنل م أنلددى مددن النمددن مددن الا مدد  ممدد  مددذهب  التَّ

 (ٖٖٕ/ ٕذكر  إمراههم من منتى األمن ت  ف  النذا ال،ه ح ) المحققهن .
 الميند ر  النمدن قمهل من هذا لهس الصالح امن ق ل( : ٕٚٔ/ ٕق ل التهنط  ف  يدرهب الراني )

نمدد  الحددهث أهددل مدهن إطالقدو  ي،صددهل حمد ن نالمددن اإلتدالم نددهخ قد ل المننددى حهدث مدن ممددن هدن نا 
ن أنلى ف لنهنخ لمتند ك ن إن النظر أن نهن حتن  أهد. ف ل،ق  ء لممين ك ن نا 
 َقنٍل َنِفْنٍل َفْ َن َمْنُقنٌ  ُزِكنْ  َنَم  َأَضْ،َيُو ِإَلى اأَلْصَح ِب ِمنْ  -٘ٔ
 يقدم أن الحدهث م ميم ر ق لمو أن المض   إلهو هنقتم إلى  ال   أقت م  
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 قنل الن ظم نم  أض،يو إلخ    
 من قنل أن فنل ف ن المنقن  . نقنلو )زكن( أي ممم . النم  هنن  نم  أض،يو إل  أصح ب  

هدراي م أقنال م نأفند ل م نزاد منضد م نيقر من  هن م  هرني من الصح م   ف لحدهث المنقن  :   
 اإلتن د . لنمنو م  هيصل اإلتن د نمنو م  ال هيص –

مددهن ذلدد  ردة ممدد   مؤمنددً  مددو نمدد ت ممدد  ذلدد  نلددن يخمددل مددن اليقددى مدد لنم   نالصددح م  هددن :
   .الصحه

 ض مط الحدهث أناأل ر الذي لو حكم الرفع
نم  هؤهد هذا من النرع م ل م  إذا حدث الصح م       هن الذي لهس لالاي  د نالرأي فهو ما ل نا 

 من أخم ر هنم القه م  أن األخم ر الههمه  ف نن  نقنل فهو هذا مرفنع 
   .أم  م  لم ه مت لو حكم الرفع ف ن المنقن 

 مالم ت األ ر المنقن  الذي لو حكم الرفع
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 ( أخراو المخ ري نمتمم . ) أمرن  َأْن ُنْخِرَج ِف  اْلِنهَدْهِن اْلَنَناِيقَ م  لو :    
َح ِم ُّ  َتَقطْ  -ٙٔ   َنُقْل َثِرهٌب َم  َرَنى َراٍن َفَقطْ   َنُمدْرَتٌل ِمْنُو الصَّ

 قمت    
  :مم  الن ظم ف  المهت ناتيدر  
 نُقْل َثِرهٌب َم  َرَنى َراٍن َفَقطْ    طْ قَ تَ  عٍ  مَ يَ  نقَ فَ  نْ مَ  لٌ تَ رْ نمُ 
هددن الددذي هرنهددو المحدددث مأتدد نهد ميصددم  إلدد  اليدد من  فهقددنل اليدد من  قدد ل  منندد   االصددطالح  :  

 )ينره  الح كم( رتنل اهلل 
 رفنو الي من  )تناء ك ن صههرًا أن كمهرًا( إلى النم  صمى اهلل ممهو نتمم م  :نالمرتل هن

 فظ مددن أحمددد الحكمدد  المرتددل : هددن مدد  كدد ن التددقط فهددو فددنق اليدد من  كددأن هقددنل نقدد ل النددهخ حدد  
   كذا . الي من  م اًل ق ل رتنل 

 الحدهث المرتل من أقت م الضنه  المردند .        
تددمنت أمدد  نأمدد  زرمدد  هقددنالن : ال هحدديج م لمراتددهل نال يقددنم الحادد  إال  قدد ل امددن أمدد  حدد يم :    

 م ألت نهد  الصح ح . اهد )الكن  نالينضه ( 
ل كم د  ناههد  مندد امهدع أهدل الحددهث مدن فق د ء الحاد ز ثهدر محديج هنالمراتد نق ل الحد كم :     
 هد .أم   

 تمب رد        
هكددنن صددح مهً  نهحيمدددل أن هكددنن ي منهددً  ، نممددد   هددن الا ددل محددد ل المحددذن  ألنددو هحيمدددل أن   

 ال  ن  هحيمل أن هكنن ضنه،ً  .... الخ 
 نالمرتل  قد هيقنى ممي من ت أن منناهد أن هأي  من ناو آخر ميصاًل ننحن ذل     
 مصطم  الهرهب 

 َنُقْل َثِرهٌب َم  َرَنى َراٍن َفَقطْ  .....                 
 من ثهر  . ذل  إلن،راد رناهوتمى مالهرهب            
 م  رنى ران فقط، نقد هكنن  ق  نقد هكنن صدنقً  نقد هكنن ضنه،ً  . –لذل  ق ل 



 
27 

 
 ينقتم الهرام  إل  قتمهن :

 .  صم  ف  أصل التند، نهن الصح م  كحدهث ممر حنه  ال : ثرام  مطمق  -ٔ
َمْهددرِ  ْمددنُ  المَّددوِ  َمْمدددُ  اْلُحَمْهددِدىُّ  َحدددَّ ََن  قدد ل المخدد ري :   َتددِنهدٍ  ْمددنُ  َهْحَهددى َحدددَّ ََن  َقدد لَ  ُتددْ،َه نُ  َحدددَّ ََن  َقدد لَ  الزُّ

دددُ  َأْخَمَرِنددى َقدد لَ  اأَلْنَصدد ِرىُّ   َتددِمْنتُ  َهقُددنلُ  المَّْهِ ددىَّ  َنقَّدد صٍ  ْمددنَ  َمْمَقَمدد َ  َتددِمعَ  َأنَّددوُ  اليَّْهِمددىُّ  ِإْمددَراِههمَ  ْمددنُ  ُمَحمَّ
 نتدمم ممهدو اهلل صمى - المَّوِ  َرُتنلَ  َتِمْنتُ  َق لَ  اْلِمْنَمرِ  َمَمى - منو اهلل رضى - اْلَخطَّ بِ  ْمنَ  ُمَمرَ 
نََّم  ، ِم لنِّهَّ تِ  اأَلْمَم لُ  ِإنََّم  » َهُقنلُ  -  َأنْ  ُهِصهُمَ   ُدْنَه  ِإَلى ِهْاَرُيوُ  َك َنتْ  َفَمنْ  ، َنَنى َم  اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َناِ 

   « ِإَلْهوِ  َه َارَ  َم  ِإَلى ُيوُ َفِ ْارَ  َهْنِكُحَ   اْمَرَأةٍ  ِإَلى
  صم  فهم  دننو ه  الحن  :ثرام  نتمه 

 نقد هقع ف  التند نالمين نقد هقع ف  التند دنن المين ك لي،رد من الزهري م اًل   
 الهرام  ال يين فى مع الصح  : 

 ألن الحدهث قد هكنن صحهحً  ثرهمً  .
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 منض النمم ء م لن ذ نقد هتمهو  
 

 مم  يزنل الهرام  ؟
 . يزنل م لمي من ت نالنناهد

هددد  منافقددد  ران آخدددر لدددذل  الي،دددرد أن لندددهخو فصددد مدًا نهندددرط كنن ددد  مدددن رناهددد  ذلددد   نالمي منددد  :
 الصح م  .

 ف ن ك ن الراني ن،تو فمي من  ي م  أن لنهخو فص مدًا فق صرة 
 .رناه  صح م  آخر ل،ظً  أن مننىن م  إذا ناد مين هنم و م نالن هد هن :

 االنقط ع نمنض أننامو
 ِإْتدَن ُدُ   ُمْندَقِطُع اأَلْنَص لِ  َنُكلُّ َمد  َلْم َهيَّدِصْل ِمدَح لِ  -ٚٔ 

 ) إتن د  منقطع األنص ل ( هيصل ( مأي ) ح ل من األحنال ( لم ( حدهث )م أي ن ) كل 
 نهذا االنقط ع من الا   الن م  

رح مصدطم  الحددهث الصدحه  لذايدو مندض نادن  الطندن  فد  ايصد ل التدند كمد  نقد ذكدرت فد  ند
 ه  ممهن  ف  الرتم الينضهح 
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نالمنضددل نالمدددلس نلددم هددذكر المنمددق  نقددد ذكددر النددهخ مددن أنددناع االنقطدد ع المرتددل ، نالمنقطددع،

 نالمرتل الخ، .
 منرط مدم الينال .ع ناحد أن أك ر ن التقط فهو من نتط التند من منضم  ك  نالمنقطع هن:

 راني أن أك ر نلن حذ  اإلتن د كمو  م ق ل:  ولن هن م  حذ  من أ نالمنمق:
 .......... َناْلُمْندَضُل التَّد ِقُط ِمْنُو  اْ َن نِ  -ٛٔ

  ظم هحي ج إلى يكمهل ف  ينره  المنضل.هن  كالم الن
 المنضل م  تقط منو رانه ن فأك ر ممى الينالى

 ا ن ن أن أك ر ف ذا منمق منضل نالمنضل أند ضن،ً  من رانه ن إلتن د تقط من أنل اف ذا  
 المنقطع

ذا تقط من آخر  رانه ن ا ن ن فأك ر ف ذا منضل مرتل   نا 
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 ال هحيج مو نحكم المنقطع :
 كمو تن دأك ر نلنتقط اإلتقط من أنلو ران أن  م  نالمنمق :

 .نحكم المنمق : مدم االحيا ج مو نلكن منمق ت المخ ري ل   درات  خ ص 
 حيى همهن المحذن . – حكم هذ  األنناع  الرد

 اليدلهس نأننامو
 َنَمد  َأيَدى ُمَدلِّدتً   َنْنَم نِ                ..............   -ٛٔ
ُل اإِلْتدَق ُط ِلمنَّْهدِخ  َنَأنْ  - ٜٔ  ِمدَنْن َنَأنْ  َل َممَّْن َفنَقدوُ َهْنقُ    اأَلنَّ
 َأْنَص َفُو ِمَمد  ِمدِو  اَل َهْنَنِر ْ    َنال َّ ِن  اَل ُهْتِقُطُو  َلِكدْن  َهِص ْ  -ٕٓ

أن هرني الراني مدن ندهخو حدده ً  لدم هتدمنو مندو مم،دظ مدن أن قد ل أن نحدن ذلد  ممد   اليدلهس هن:
 هنهم االيص ل.

م هتدمنو منهمدً  أندو تدمنو ممدن تدمع مندو مد  لد قطد ن: أن هدرنىمرفدو المدزار نامدن ال :ينره  آخدر
 نذكر ننحن ذل  من األل، ظ نمدمو. كنن نق ل نأن التم عمصهه  يحيمل منو 

ف ذا صرح م لتم ع نلم هتمع كأن هقنل تمنت أن حد ن  ف نكذاب لكن المدلس ال ه،نل هدذا ث لمد  
نم  هذكر   حيى ال هنكن  أمر  صهه  محيمم  لمتم ع نا 

 نقد ذكر النهخ ننمهن من أنناع اليدلهس  
 نقد يقدم ينره،و. ،يدلهس اإلتن د -ٔ
فد  حددهث )  مقهد  مدن النلهددتم محهث ال هنر  كم  فنل او أن نهيمأن هذكر  مك :يدلهس النهنخ -ٕ

 .ف  اإلتن د ران مكنه  ثهر منرنف فذكر  القرآن ممحنن النرب نأصناي   ( ااقرءن 
تق ط الراني الضنه  مهن  قيهن قد تمع أحدهم  إنهن نر األقت م نهن أن  :يدلهس اليتنه   -ٖ 

 أن لهرض آخر ك لنمن أن نحن ذل . ا خر فهانمو من  ق  من  قو فهصهر اإلتن د كمو  ق ت.من 
 .هن ن رع م الكأن هقنل حد ن  فالن ممصر ن  يدلهس الممدان: -ٗ
نط  ممهو ندهخً  آخدر لدم هتدمع ذلد  م هرح م ليحدهث من نهخ لو،  كأن هص :يدلهس النط  -٘

 المرني منو.



 
حصدهن نمههدرة  دم اتديمر فد  حده دو  حدد ن  كم  ذكر من هنهم أنو خرج ممى أصح مو فقد ل 31

 نق ل هل دلتت ممهكم الهنم ق لنا ال ..
 ق ل مل فنمت: أم  حصهن فقد حد ن  أم  مههرة فحد ن  فالن منو.

 هميدئ كالمو ق لاًل فالن مقنل حد ن   م هتكت  م: يدلهس التكنت -ٙ
 نهن إنم  اا زة نهم  التم ع. –فالن  حد ن  أن أخمرن مقنل  :يدلهس صهه  األداء -ٚ
 ة اليحمل مطمق ً إدا هحذ نفهو  يدلهس حذ  األداء -ٛ

 مصطم  الن ذ
ٌْ  َنمَد  هَُخ ِلْ  ِ دقَ  -ٕٔ   الَ نَاْلمَْقُمنُب  ِقتمَ ِن يَ  .فَ لنَّ ذُّ         الْدَمالَ  فهوِ ِْ

 ف  المه  هن اإلن،راد من الام نر الن ذ:
ن هدن أن  دق مندو مدلمخ ل،دً    -أن خ،هد  الضدمط ك لصددنق -نف  االصطالح: هدن مد  رنا  ال قد  

 نقد ق ل امع من النمم ء مع مدم إمك ن الامع  (أن مدداً   ل  أن ح،ظدام)
منرفد  مدن أن دق فد  مدن نذل  ألن الام م  أقرب إلى الصناب من الناحدد نالدذي هندهن ممدى ذلد  

 نمن أح،ظ ممن .
  

 نف  مق مل الن ذ المح،نظ.        
مرفنمً   من تنهد من أم  هرهرة   م  أخراو المخ ري نمتمم من طرهق الزهري نثهر   م  لو:

ْمِط َنَيْقِمهُم اأْلَْظَ، ِر َنَقصُّ )  رنا  ال ق ت هكذا  (النَّ ِربِ  َخْمٌس ِمْن اْلِ،ْطَرِة اْلِخيَ ُن َنااِلْتِيْحَداُد َنَنْيُ  اإْلِ
  من طرهق محمد من ممد اهلل من هزهد المقرئ  فخ ل  الام نر نا ء مم،ظ حمق الن رب 

 نقد يقدم أن من ضمن نرنط الحدهث الصحه  أن ال هكنن ن ذا 
 نال هنيرط لمنذنذ أن هكنن ف  حدهث ناحد

  
         ِقتمَ ِن يالَ   نَاْلمَْقمُنبُ .........................            

 نَقَْمُب ِإْتنَ ٍد  ِلمَيْدٍن  ِقدْتمُ         ِإمْددَاُل رَاٍن مَد  ِمدرَاٍن ِقدْتمُ 
 قتم ن يال تهأي  :  المقمنب) أن )ن( مصطم  الحدهث

 نم  نكرة نأص،و ناليقدهر إمدال ران م  ممننى مأي ران.
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ن  كأن هقنل حد ن  خ لد من ممر نالقرن  مك ن ممرن من خ لد القرن   -مران نهنن  إمدال را
    ق . من همملين  نفهو ممرن من خ لد من قردح ات يخ لد ميرن  نرم   نكهع م لكذب من ال

  الن نرة 
  نأم  

 الننع ال  ن  :
 أن هقمب إتن د لمين آخر .

 . أهل مهداد مع المخ ري  لن صصنع كم ل م   
 نهن قمب المين. -نع ال  لثالن

 كم  ف  حدهث التمن  الذهن هظم م اهلل ف  ظمو هنم ال ظل إال ظمو . 
َنَرُاٌل ) ن فقد رنا  م ل  ف  المنطأ نالمخ ري ف  صحهحو نمتمم أهضً  ممى الناو المنرن  

 (  هُنوُ َيَصدََّق ِمَصَدَقٍ  َفَأْخَ، َه  َحيَّى اَل َيْنَمَم ِنَم ُلُو َم  يُْنِ،ُق َهمِ 
 (َنَرُاٌل َيَصدََّق ِمَصَدَقٍ  َفَأْخَ، َه  َحيَّى اَل َيْنَمَم َهِمهُنُو َم  يُْنِ،ُق ِنَم ُلُو نقد رنا  متمم مم،ظ )

 نقهل النهم من متمم نقهل من نهخو نقهل من نهخ نهخو .
   

 حكم الحديث المقموب
 ال هانز االحيا ج مو 
 َأْن َاْمٍع َأْن َقْصٍر َممَدى ِرنَاهَ ِ  ِمدِ قَد ِ  نَالْد،َْرُد مَد  قَهَّدْديَوُ  -ٖٕ

  أن حدهث "ال،رد" م  قهديو م ال   أنناع
 . قهديو م ق 

 . م  قهد مامع
 م  قهد مرناه  .

 يقدم أن اله لب ممى األفراد الضن  نمنض   صحه  .
 نك ر ال،رده  من مند الي منهن نأيم ع الي منهن لك رة النهنخ نالمرنه ت . 

 (ِإنََّم  اأْلَْمَم ُل ِم لنِّهَّ تِ كحدهث ممر مرفنمً  ) م  ي،رد مو  ق  أي فرد  -م ق  قهد
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 أهل الحا ز أن من الن م أن من الكنف  .
  إال فالن أن ال هنر  إال م،الن ن هر م  قهد مرناه  : كأن هق ل هذا الحدهث م ذا المننى لم 

 .ر، فناد أن القصر ف  الرناه  فقطنالحدهث لو طرق أخرى من ن 
دٍ   -ٕٗ دٌل ِمنْدَدهُمُ  قَْد  ُمِرفَد    َأْن َخ،َد  ُثُمدنضٍ َنمَ  ِمدِنمَّ   مُنَمَّ
 لقه سا م ب فى قنل م فى ال،ق  ء نمن من م نذل  المنمنل الحدهث أهل نهتمهو  مصطم  المنل 

 (٘ٔٔمن القههد ناإلهض ح لمنراق  )ص أهد.  نالمه  النرمه  أهل مند مرذنل نالمنمنل النم 
 هن م  مو ثمنض أن خ، ء نثهر ظ هر. إصطالح  : ن الحدهث المنل  

  ث مض خ،  ق دح ف  الحدهث مع أن الظ هر التالم  منو  تمبنمينمهر آخر : هن 
 نممم النمل الحدهث من أنر  النمنم

نم  نأنرف   نأدق   الحدهث ممنم أال من الحدهث ممل منرف  أن ممام  الح،ظ أهل ممهو هطمع نا 
 أهد من النذا ال،ه ح )( ال  قب نال، م

 نينقتم النم  إلى قتمهن مم  ق دح  نمم  ثهر ق دح            
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 ن قمنلو أالنم  الق دح  ه  الي  يقدح ف  صحيو 

 الحدهث إذا هضر    الصح م  ف  مين حدهث ا مر نهذا " الكذكر اخيال -ق دح النم  ثهر نال 
 النم "  مرفت

  
 النم  يقع لمحدهث من أنح ء نيى 
  حصره  همكن ال نيى انح ء من لالح دهث يقع ف لنم  

 كه  ينر  النم 
 نأضمط أح،ظ هن ممن ثهر  ممخ ل،  أن الراني مي،رد من   نال،حص الطرق امع مند النم  نيدر 

   أك ر أن
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م  ل حدهث النلهد من متمم  ن  األنزام  من الزهري من أنس مرفنمً  فهامع الطرق ظ ر أن 
 النلهد من متمم أتقط ران ميرن .

 النلهد من متمم  ن  األنزام  من امن أم  فرنة من الزهري من أنس مرفنمً  .
 ر أن هكنن الحدهث مرتاًل من ناو منصناًل من ناو آخ

  
 ُمْضَطِرٌب  ِمْنَد ُأهَهدِل اْل،َدنِّ    َنُذن اْخدِياَلٍ  تَنَدٍد َأْن مَيْدنِ  -ٕ٘

 اتم  ف مل من اضطرب مأخنذ من الضطراب ممننى الحرك  ناالخيال  هن :   المضطرب له 
الامع نال  منو هن الذي اخيم  الرناة ف  تند  أن مينو ممى ناو ال همكن :ناصطالحً  منن  

    اليراه
   نحيى هق ل إنو مضطرب ال مد من نرنط

 االخيال  . -ٔ
 ال همكن الامع نال اليراه  . -ٕ
 . يك فؤ الطرق أن الرناه ت-ٖ

   
 م ل أن هرنهو منض م ميصاًل نا خر منقنفً  نال همكن الامع .

 نف  المين أن هرنى ممى ناو هخ ل  ا خر مدنن يراه  
  

 ِمْن مَْنِض َأْل،َ ِظ الُرنَاِة ايََّصَمتْ    ِدهِث مَ  َأيَتْ نَاْلمُْدرََا ُت ِف  اْلحَ  -ٕٙ
: اتم م،ننل من )أدرج ( يقنل أدرات الكي ب إذا طنهيو نيقنل : أدرات المهت ف   المدرج لهم 

  ن ه   ف  القمر إذا أدخميو ندرج النهئ ف  النهئ أدخمو
كالمً  من مند  مدنن مه ن إم  اإلدراج ف  المين هن أن هدخل أحد الرناة ف  الحدهث  ينره 

فهحتم   من هتمن   مرفنم  ف  الحدهث فهرنه    ي،تهرًا لكمم  أن اتينم طً  لحكم أن مه نً  لحكم 
 كذل 
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  الحدهث .
ث م  أيت من منض أل، ظ أن كالم الرناة "ايصمت" نهن كم  ق ل الن ظم أن المدرا ت ف  الحده

 م م ف  التند أن المين 
 واإلدراج أنواع منها

 
 نمنو  م  هدرج ف  المين نمنو م  هدرج ف  اإلتن د   

 صمىق ل ق ل رتنل اهلل  ، رض  اهلل منو حدهث أم  هرهرة  من   :  إم  أن هقع ف  أنلو م ل 
من كالم أم   النضنء أتمهناقنل  . « الن ر من ِلْمَنَراِقهبِ  نهلأتمهنا النضنء -نتمم ممهو اهلل

كم  هن ممهن ف  رناه  المخ ري من آدم من ننم  من محمد من زه د من  هرهرة رض  اهلل منو
 أم  هرهرة رض  اهلل منو

 مه ر هخمن نك ن ، الخالء ِإلهو ُحمِّب  مكحدهث من م لن  رض  اهلل من    ))  أن ف  نتطو
((. ل،ظ نهن الينمد   أهمو ِإلى هْنِزع أن قمل الندد ذنات المه ل  - الينمد نهن - فهو فهَيَحنَّث ، ِحراء

 مدرج من كالم الزهري هنض  مننى اليحنث 
   

 حكم اإلدراج
أن هكنن ممدًا ف ن حرام ق ل التمن ن  " من ينمد اإلدراج ف ن ت قط الندال ، نممن هحر  الكمم  

 راني (لكذامهن" )يدرهب الو، هن ممحق م من مناضن
ذا يمهن اإلدراج فال حا  فهو .   نا 

 .ادًا ألنو قد هأي  ممى أنو مرفنعنالمحث الذي همهن المدرج م م 
 .: اإلدراج هدخل ضمن ممل الحدهث ينمهو آخر

 ف  ُأدرج لم  النصل، فصل: " تم   ح فالً  كي م ً  ذل  ف  الخطهب مكر أمن الح فظ صن  نقد
 .اداً  ،هدم نهن"  النقل
 ُمَدمَّدٌج َف ْمِرْفُو َحق ِّ َناْندَيِخوْ     َنَمد  َرَنى ُكلُّ َقِرهٍن َمْن َأِخدوْ  -ٕٚ
 هن المص حب لمن رنى منو المنافق لو ف  التن أن ف  األخذ من النهخ . -قرهنال
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 هتم  مند المحد هن رناه  األقران .
  ن الناوِ  ِدهم َاَي ِ  ِمن مْأخنذٌ  اليَّدمهجُ  قهل م  زهن من ال ه ب م لدهم ج  أن الحرهر ن . له   منالمد

 همي،ت إلى ص حم  . أي ا نب الناو ألن كل قرهنم ا  هدال
هن أن هرني رانه ن ميق رم ن ف  التن أن اإلتن د كل ناحد من م  من   – إصطالح   المدم

 .حدهث من أك ر أن دًا،ناح حده  ً  إم  ا خر.
  أن مهز  و"انيخو" أي ص،ه نقنل الن ظم    

 والفرق بين رواية األقران والمدبج
 .االخر من من م  كل ُهحدِّث المدمَّج أن مهن م  نال،رق

 .ص حمو منو هحدث أن مدنن فقط االخر من هحدث فأحدهم  األقران أم 
 مصطم  المي،ق الم،يرق 

 َنِضدُُّ  ِفهَمد  َذَكْرَن   اْلُمْ،َيِرقْ   َنَخط ِّ  ُميَّدِ،قْ  ُميَّدِ،دٌق َلْ،ظد ً  -ٕٛ
ذكر الن ظم قتمً  آخر من أقت م الحدهث نهن المي،رق نالم،يرق نظ هر كالم أن الن ظم  

 المي،رق نالم،يرق قتم :  نلهس كذل  مل أن م  قتم ن 
ف  االتم ن االفيراق ف    قنن  اي،هذل  أن المي،ق ل،ظً  نخطأ ن االفيراق ف  النخص  م  ل

 .النخص
 نالمقصند من هذا يمههز الرناة  
 نقد صن  فهو الخطهب كي مً  ح فاًل  
 نهذا الننع من أك ر م  هنكل ممى الم ح هن 
 و.ك لخمهل من أحمد تي -آم ل م اي،قت أتم ؤهم نأتم ء   

 م ل النلهد من متمم الدمنق       ق  لكنو ك هر اليدلهس ناليتنه  
 ال هدلس .ن  نلهد من متمم من ن  ب الننمري  ق  .ال

  ر من ناحدكنم ل هحهى من أهنب أ
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 َنِضدُّ ُ مُْخيَِمٌ   فَ ْخَش اْلهََمطْ       مُْؤيَِمٌ  مُيَّدِ،ُق الْدَخطِّ  فَدَقطْ  -ٜٕ
 نهن  مصم  المؤيم  المخيم 

 ظ صههيونهن م  يي،ق ف  الخط صنريو ني،يرق ف  الم،
 يالفو خط   نتم  مخيم،  الخيالفو نطقً  نتم  مؤيم،ً  أل

ق ل امن الصالح نهن فن امهل ، نمن لم هنرفو من المحد هن ك ر ِم  ر  ... نقد صن  فهو كيب 
 م،هدة ، من أكمم   اإلكم ل المن م كنال ممى إمناز فهو

ام ، نهناد أهضً  ُخزَّام نَخزَّام نُخَزام ، نَمنَّ ر ن رَ   ، نِحَزام ن حَ هَ  رِ   ناَ  َ  رِ ، نحَ  ش هَّ  س نمَ مَّ م ل مَ 
 هرتَ هر نُ تَ هر هُ نِ ر ، نمَ تْ  ر ، نِمْنر نُمْتر نهُ تَ هَ 
مَّ نهنَحرِ  هررِ ، اَ  ح هَ  ح نرِ مَ رَ    ز ، ِحمَّ ن نَحهَّ ن نخُّ
،  رىالمص الانزاء أمن ، الرمنى اهلل ممد من أنس،أمن الانزاء   حنراء،نأمن الانزاء نأمن ال 

 ك هرا هرتل  ق ،  ٖ:   الطمق 
 امن مند ريميو،  ٖ:  ، الطمق  المصرى الحنراء أمن ، التندى نهم ن من رمهن نأمن الحنراء:  

   ق :   حار
  نالمزَّاز ، نال َّنري نالينَّزي.نالمزَّار  رة، نأمن حمزة ، نتالم نتالم.أمن ام 

. فهأي  م اًل ممى كمم  أمن الحنار هقنل )حنر  نذل  األمر لم هكن ت اًل قدهمً  لندم االما م
 مهن( 

  نهن   ننع آخر هتمى المنيمو
 نهن إذا اايمع )المي،ق نالم،يرق( مع )المؤيم  نالمخيم  ف ذا ننع هتمى م لمين مو.

 م  ل ذل  .
 النُّْنَم نِ  ْمنُ  جُ ُتَرهْ  ن النُّْنَم نِ  ْمنِ  ُنَرْه ِ ن  . ُمَقْهل ْمنُ  ُمَحمَّدُ ن ،  َمِقهل ْمنُ  ُمَحمَّدُ 

  نهن   م  هتمى م لمنيمو المقمنب 
 (اأَلْتَند ْمنُ  َهِزهدُ ،  َهِزهد ْمنُ  اأَلْتَندُ ) نحن
 
 



 
َدا     َناْلدُمْنَكُر  اْلدَ،ْرُد ِمِو َراٍن  َثَدا -ٖٓ 39  َيْنِدهدُمُو اَل َهْحدِمُل اليَّدَ،رُّ

 أي ثدا مكننو منصن    رانر مو ان،رد يالذ أي ال،رد الحدهثذكر الن ظم ف  ينره  المنكر : 
 نالضمط الندالو من الهممغ هنن  ،  الي،ردا الهحيمل أي (هحمل ال) ين هق و ، ين هق أي يندهمو ص ر
 ذل  من ق صر هن مل ي،رد  هقمل من مممغ

 . نخم نهن ينره  الح فظ ف  ال –لم ق    ً م  رنا  الضنه  مخ ل، ينره  آخر لممنكر: هن
 ÷م  ل

 : امن ممر  من 
 : ))َنَتمَّمَ  َمَمْهوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُتنلُ  َق لَ  َق لَ  ُمَمرَ  ْمنُ  المَّوِ  َمْمدُ   نِ رَ مَ خْ أَ  اهلل ممد من م لِ تَ  نْ مَ 

 اْلَامَّ ُرننَ  َأْهنَ  اْلَمِم ُ  َأَن  نلُ َهقُ   ُمَّ  اْلُهْمَنى ِمَهِد ِ  َهْأُخُذُهنَّ   ُمَّ  اْلِقَه َم ِ  َهْنمَ  التََّم َناتِ  َنَالَّ  َمزَّ  المَّوُ  َهْطِني
((  اْلُمَيَكمُِّرنن َأْهنَ  اْلَامَّ ُرننَ  َأْهنَ  اْلَمِم ُ  َأَن  َهُقنلُ   ُمَّ  ِمِنَم ِلوِ  اأْلََرِضهنَ  َهْطِني  ُمَّ  اْلُمَيَكمُِّرننَ  َأْهنَ 

 ممد الم ق ( -ٜٜ٘ٗأخراو متمم )ح
 ف  رناه  هذا الحدهثفهو ممر من حمزة : ضنه  نقد خ ل  ال ق ت  
 َأنَّوُ  َنَتمَّمَ  َمَمْهوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُتنلِ  َمنْ  َمْنُ َم  المَّوُ  َرِض َ  ُمَمرَ  اْمنِ  َمنْ : نقد ا ء من امن ممر 

 .... الحدهث اْلَمِم ُ  َن أَ  َهُقنلُ   ُمَّ  ِمَهِمهِنوِ  التََّمَناتُ  َنَيُكننُ  اأْلَْرَض  اْلِقَه َم ِ  َهْنمَ  َهْقِمُض  المَّوَ  ِإنَّ  َق لَ 
 

 َنَأْاَمُننْا  ِلَضْنِ،دِو  َفُ َن َكَردّ   َمْيُرنُكدُو َم  َناِحٌد ِمدِو اْندَ،َردْ  -ٖٔ
 ميرن  أي النمم ء يركنا حده و 

 الميرن  
هن الذي رنا  ضنه  أامع النمم ء ممى ضن،و فخرج مو م  رنا  ثهر الضنه  فمهس  -ٔ

 .لذي اخيم،نا ف  يضنه،و  الضنه  امميرن ، نم  رنا
 الميرن  م  رنا  ران مي م م لكذب . -ٕ

م  لو الحدهث الذي رنا  التمك  مرفنمً  ) كل كالم ال همدأ مذكر اهلل فهو فهمدأ مو نم لصالة ممى 
 ف ن أقطع ممحنق من كل مرك ( 

 .من أم  زه د ق ل الدراقطن  ميرن ف  إتن د  إتم مهل 
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، نالكذب نالمخيمق نالمصننع كم     نب ممى النم  ذالحدهث المنضنع : هن الحدهث المك
 ممننى 

 نر الضنه  المنضنع انق لن  
 نم  هدنر ف  هذا ال،م   ال   أنناع :

 المنضنع .
 الم طل .

 ال أصل لو .
 نال إتن د لو

 الح فظ النراق  ف  أل،هيو : ق ل  
 َنَضَن  َنَمْنٌض  ، َنْ،ِتوِ  ِمْندِ  ِمنْ ***  َصَنَن  َقدْ  َمْنُضُ مْ  َنالَناِضُنْننَ  -ٖٕٙ 

 ُهْقَصدِ  َلمْ  َنْضُنوُ  َنْنعٌ  َنِمْنوُ ***  الُمْتَندِ  ف  الُحَكَم  َمْنضِ  َكالمَ  - ٖٕٚ
 َتَرتْ  َنْهَم ٌ  ، الَحِدْهثَ ( اَلُيوُ صَ ***  َكُ َرتْ  َمنْ )  َ ِمتٍ  َحِدْهثِ  َنْحنُ  - ٖٕٛ

 اليرثهب م ب ف  الحدهث نضع اناز  اني او منض م ف  : مق ل مره ن الدهن األم نت  ممهنً  
 الحكم ء لمنض كالم  أخذ نرمم  فرنا  ن،تو مند من كالم  نضع رمم  الناضع إن  م  ناليرههب

 نتمم ممهو اهلل صمى اهلل رتنل ممى فنضنو ثهرهم أن
 

 صن،ت فهو مصن، تنقد 
  نالمنضنم ت  المامنم   نينزهو النرهن المصننم   نال،نالد  الآللىء كي بم ل 

 ناألح دهث المنضنم  ل   أتم ب
 مقهدة المتممهن الزن دق  إلفت د من   م  نضنو

م ل ممد الكرهم من أم  الننا ء قيمو محمد من تمهم ن  األمهر م لمصرة ممى زندقيو لم  أخذا  
 ق ل لقد نضنت فهكم أرمن  آال  حدهث أحرم فه   الحالل نأحمل فه   الحرام ((ضرب منقو لي
 نكمه ن من تمن ن  
 ((لن،نو محار ظنو أحدكم أحتن لن)) حدهثم  لو  
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 الننا ءممد الكرهم من أم  ن ك ن هضع الحدهث منم 
 رف  نصن م حال  
 كم ل من هقنل إذا أتمكيم فأممحنا 

 نالمطهخ رمهع أمي 
 إلى ثهر ذل  من الكذب نالم ي ن ((ال رهت  يند الظ ر))ن
 ((القمب هرقق مم ر  ف نو م لندس ممهكم)) حدهثن 
 لو أكل لم  الم ذنا ننحدهث  

يرني ف  الزهد أح دث ن  .ضر  خنأح دهث ف  حه ة ال فمن م من نضع   : ناليصن  الزهد
 .ناليصن  نثهر ذل 

، ننرهم من هضع  حيى أن منض م هانز الكذب نالنضع نهقنلنن كذمن  لو نلم نكذب ممهو
 الحدهث.

 خال  نهن ناليرههب اليرثهب ف  النضع الكرامه  نانزت : نق ل امن الممقن ف  ]المقنع[ 
 اإلام ع

 نمن م من هضنو حتم  هلل 
 تنن  هضننن أح دهث فه   يرثهب نيرههب  ك لكرامه  نثهرهم نالمينمدنن الميحم

 م ل ننح من أم  مرهم أم  مصم  المنرن  مننح الا مع 
 أنو مرهم أم  من ننح نهن مصم  أم  من رنهن  م  ل ق ل مره ن الدهن األم نت  ]النذا ال،ه ح[ :

 الن س رأهت إن  فق ل ةتنر  تنرة القرآن فض لل ف  مم س امن من مكرم  من ل  أهن من لو قهل
 األح دهث هذ  فنضنت إتح ق من محمد نمه زي حنه،  أم  م،قو نانيهمنا القرآن من أمرضنا قد

 حتم 
 هانز ال ، األ م ت أح دهث من لهس م  ال ق ت من هرنى ن ، األت نهد هقمب ك نق ل امن حم ن :

 . .مح ل مو االحيا ج
 الصدق إال ن ء كل امع الا مع ننح:  آخر منضع ف  ق ل ن
 نمن أم  ل الزن دق  محمد من تنهد المصمنب 
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 نالزندق  اإللح د إلى هدمن ك ن نألنو الدهن من لمنقالء ين،هرا اهلل هن ء أن إال مندي نم  ال حدهث
 ص ص نالنح ذهن.قأصح ب األثراض الدنهنه  ك ل 
نم  نقع من م من طرهق الخطأ .النضع نال هقصدن قنم    نا 

 من ل  مت نقع كم  ينمد ثهر من النضع نمو ف  فنقع ث لط ثمط نرمم ق ل النهخ مره ن الدهن : 
 م لن  ر نا و حتن م لمهل صاليو ك رت من حدهث ف  الزاهد منتى

  ن الحدهث الذي أخرحو المه ق  ف  ننب اإلهم :م  لو  
 اهلل ممد من ممرن م م ن أمن حد ن  ، المؤمل من مم  من الحتن محمد أمن أخمرن  ق ل : 

 من   مت حد ن  ، ممهداد الكنف  ق ض  حمهب من الحتهن من محمد حصهن أمن حد ن  ، المصري
 رتنل ق ل:  ق ل ، ا مر من ، ت،ه ن أم  من ، األممش من ، نره  حد ن  ، الضم  منتى

 « م لن  ر نا و حتن م لمهل صاليو ك رت من »:  نتمم ممهو اهلل صمى اهلل
 اهلل ممد من نره  ممى الزاهد منتى من   مت دخل ق ل الح كم اهلل ممد من محمد ق ل :   

 رتنل ق ل ق ل ا مر من ت،ه ن أم  من األممش  ن  هقنل ننره  هدهو مهن نالمتيمم  الق ض 
 حتن م لمهل صاليو ك ر من ق ل   مت إلى نظر فمم  مينال هذكر نلم نتمم ممهو اهلل صمى اهلل

نم  م لن  ر نا و  هذا رنى أنو منتى من   مت فظن ننرمو لزهد  منتى من   مت مذل  أراد نا 
 أم  من األممش من نره  من مو هحدث منتى من   مت نك ن اإلتن د م ذا مرفنم  الحدهث
 من ترقن  المارنحهن من قنم نمن الناو هذا من إال أصل الحدهث ل ذا نلهس ا مر من ت،ه ن
 ثهر من  ق ت نمن ك هرة طرق من الحدهث هذا لن  رني نقد نره  من نرنن  منتى من   مت
 نذل  نره  ثهر نمن منتى من   مت

   نق ل امن حم ن ف  المارنحهن :
 ؟ عمم  هنر  النض 

 القرآنإقرار ننح الا مع منضع الحدهث الذي ف  فض لل  م ل ناضنو م قرار
   ق ل ص حب المقنع : أن م  هينزل ممنزل  اإلقرار 

 تنرة تنرة القرآن فض لل ف  المرفنع كنب من أم  كحدهث
 نضنن  نام م  مأنو امير  من إلى اني ى حيى مخراو من م حث محث
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  تن  ، نمخ ل،  صره  النقلمخ ل،  الحدهث لكي ب أن ال 
 .ك لرك ك  ف  األل، ظ نالمحن نثهر ذل   قرهن  المرني

 .لممنمنم م لضرنرة من الدهن مخ ل،هو
 إال تمق ال حدهث ف  الرنهد ألال زاد لم  إمراههم من كهه ث أي كهه ث من إمراههم الح ل قرهن  

 ان ح أن الحدهث خ  ف 
 .]المقنع[ الق ض  المخيري أم  إلى ي،تهر  أنالل ف  القرطم  ننتمو

 االفراط م لنمهد الندهد ممى األمر الصههر
       هكنن فهم  همزم ال كنن الراني رافضه ً 

 :نهنقتم المنضنع إلى قتمهن
امهً  حهث أطمق أهل النمم ممى الحكم ممهو م لنضع نهن الحدهث الذي ف  تند   نم  ك  :ألنلا

 ران  كذاب 
نم  ف  ميرن  أن ضنه  أن انقط ع فقد هحكم النق د ممهو  مم  هكن فهو ران كذاب ال  ن  نا 

كم  ف  منض األح دهث المنقطن  الي  هرنه   امن ارهج أن مقه  من النلهد ألن م  م لنضع 
 حدهث )قمب القرآن هس(م ل  هتقطنن الضن، ء 

صمى  اه  أن النم حدهث م لن  رض  اهلل من   أن   ك نت يقصر ف  الت،ر نييم نف  رن نم ل 
 ق ل ل   أحتنت ه  م لن  اهلل ممهو نتمم

 ق ل امن يهمه  كذب ألنو يناير من النم  صمى اهلل ممهو نتمم أنو ك ن هقصر ف  الت،ر
ْهدُيَ    َمْنُظنَمَ  الدَْمْهُقنِن   َنَقْد َأَيْت  َك ْلَاْنَهِر اْلدَمْكُنننِ   أى نقد ا ءت هذ  المنظنم  م ل   َتمَّ

 نن الانهر المص
 َأْقدَت ُمَ   َيمَّْت ِمَخْهٍر ُخِيَمتْ  َفْنَق الد َّاَلِ هدَن ِمَأْرَمٍع  َأيَدتْ ،    هي   منظنم  المهقنن مهقنل الن م ت

يمت أقت م    مخهر نخيمت  فنق ال ال هن ...إلخ أي ا ءت المنظنم  ف  أرمع ن ال هن مهيً  
 مخهر 

 نالتالم ممى رتنل اهلل نممى آلو نصحمو نمن ناال  نالحمد هلل نالصالة هن  اني ى النرح لىنا  
 


