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 الكصد مو تأليف:

 يمشػ ؿمبفي مـ اؾمتـؽر كؼد األطموديٌ، وختطئي سمعض اًمرواة ذم سمعض األطموديٌ.

 دقة هرا العلم:

  يعؾؿف إ ا اخلوةي.أكف خمػل قمغم اًمعومي ومال

واقمؾؿ رمحؽ اهلل أن ةـوقمي احلديٌ، ومعرومي أؾمبوسمف مـ اًمصحقح واًمسؼقؿ إكام هل »وىمول ذم آظمر اًمؽتوب: 

ألهؾ احلديٌ ظموةي، ألهنؿ احلػوظ ًمروايوت اًمـوس، اًمعوروملم هبو دون همػمهؿ. إذ األةؾ اًمذي يعتؿدون 

إمم قمٍمكو هذا، ومال ؾمبقؾ عمـ كوسمذهؿ مـ  ًمدن اًمـبل  ألديوهنؿ اًمســ واآلصمور اعمـؼقًمي، مـ قمٍم إمم قمٍم مـ

اًمـوس، وظموًمػفؿ ذم اعمذهى، إمم معرومي احلديٌ ومعرومي اًمرضمول مـ قمؾامء األمصور ومقام مه مـ األقمصور، مـ 

 كؼؾ األظمبور ومحول اآلصمور. 

وإكام اىمتصصـو وأهؾ احلديٌ هؿ اًمذيـ يعرومقهنؿ ويؿقزوهنؿ طمتك يـزًمقهؿ مـوزهلؿ ذم اًمتعديؾ واًمتجريح 

هذا اًمؽالم، ًمؽل كثبتف مـ ضمفؾ مذهى أهؾ احلديٌ ممـ يريد اًمتعؾؿ واًمتـبف، قمغم شمثبقً اًمرضمول وشمضعقػفؿ 

ومقعرف مو اًمشقاهد قمـدهؿ، واًمد ائؾ اًمتل هبو صمبتقا اًمـوىمؾ ًمؾخؼم مـ كؼؾف، أو ؾمؼطقا مـ أؾمؼطقا مـفؿ. واًمؽالم 

 اكتفك. «وكؼصدهذا، وسموهلل اًمتقومقؼ ذم يمؾ مو كمم ذم شمػسػم ذًمؽ يؽثر. وىمد ذطمـوه ذم مقاضع همػم 

 موضوع الكتاب:

 ذيمر أطموديٌ أىمقام ومهقا ذم روايوهتؿ ومصورت شمؾؽ األطموديٌ قمـد أهؾ اًمعؾؿ ذم قمداد اًمغؾط واخلطل.

 أقسام السواة:

 [ ومؿـفؿ احلوومظ اعمتؼـ احلػظ، اعمتقىمل عمو يؾزم شمقىمقف ومقف.1]

سمتقهؿ يتقمهف، أو شمؾؼلم يؾؼـف مـ همػمه ومقخؾطف سمحػظف، صمؿ  ا يؿقزه قمـ [ و مـفؿ اعمتسوهؾ اعمشقى طمػظف 2]

 أدائف إمم همػمه.

[ ومـفؿ مـ مهف طمػظ متقن األطموديٌ دون أؾموكقدهو، ومقتفوون سمحػظ األصمر، يتخرةفو مـ سمعد ومقحقؾفو 3]

 سموًمتقهؿ قمغم ىمقم همػم اًمذيـ أدي إًمقف قمـفؿ.

 هل يكع اخلطأ مو احلفاظ؟

و إن يمون مـ أطمػظ اًمـوس، و أؿمدهؿ  -ؾ ظمؼم و طمومؾ أصمر مـ اًمسؾػ اعموضلم إمم زموكـو ومؾقس مـ كوىم» :كعؿ

ـ ـمريؼي إ ا اًمغؾط و اًمسفق ممؽـ ذم طمػظف و كؼؾف، ومؽقػ سمؿـ وةػً ًمؽ مم -شمقىمقًو و اشمؼوكًو عمو حيػظ و يـؼؾ 

 .اًمغػؾي و اًمسفقًمي ذم ذًمؽ
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ىمبؾ ذيمري ًمؽ مو ؾملًمً مـ األطموديٌ اًمسؿي  صمؿ أول مو أذيمر ًمؽ سمعد مو وةػً، ممو جيى قمؾقؽ معرومتف،

 . ىموًمف اإلموم مسؾؿ «اًمتل شمعرف هبو ظمطل اعمخطئ ذم احلديٌ و ةقاب همػمه إذا أةوب ومقف

 مباذا نعسف خطأ املخطئ يف احلديث إذا اختلفوا فيه؟

 مـ ضمفتلم:

د ظمؼمه ظمالف كسبتف اًمتل سملن يـؼؾ اًمـوىمؾ طمديثًو سمنؾمـود ومقـسى رضماًل مشفقرًا سمـسى ذم إؾمـو» أحدمهو: اخلطل؛

 .«هل كسبتف أو يسؿقف سموؾمؿ ؾمقى اؾمؿف، ومقؽقن ظمطل ذًمؽ همػم ظمػل قمغم أهؾ اًمعؾؿ طملم يرد قمؾقفؿ

أن يروي كػر مـ طمػوظ اًمـوس طمديثًو قمـ مثؾ اًمزهري أو همػمه مـ األئؿي سمنؾمـود واطمد و » وافثوين: ادخوفػي؛

 ا خيتؾػقن ومقف ذم معـك، ومػمويف آظمر ؾمقاهؿ قمؿـ طمدث قمـف متـ واطمد، جمتؿعقن قمغم روايتف ذم اإلؾمـود و اعمتـ، 

اًمـػر اًمذيـ وةػـوهؿ سمعقـف ومقخوًمػفؿ ذم اإلؾمـود أو يؼؾى اعمتـ ومقجعؾف سمخالف مو طمؽك مـ وةػـو مـ احلػوظ، 

ومقعؾؿ طمقـئذ أن اًمصحقح مـ اًمروايتلم مو طمدث اجلامقمي مـ احلػوظ، دون اًمقاطمد اعمـػرد و إن يمون طموومظًو، قمغم 

ا اعمذهى رأيـو أهؾ اًمعؾؿ سموحلديٌ حيؽؿقن ذم احلديٌ، مثؾ ؿمعبي و ؾمػقون سمـ قمققـي و حيقك سمـ ؾمعقد و هذ

 . «قمبداًمرمحـ سمـ مفدي و همػمهؿ مـ أئؿي أهؾ اًمعؾؿ

 وأيمثر مو ذم اًمؽتوب هق هذا اًمـقع، وهق مـ أدق قمؾقم اًمعؾؾ.

 مواطو وقوع اخلطأ:

 دم مقضـغ:

 ادقضـ األول: دم اإلشـود.

 ول:ادث

 [ مو رواه اًمـعامن سمـ راؿمد قمـ اًمزهري قمـ أيب اًمطػقؾ قمؿرو سمـ واصمؾي.1]

 قمومي أهؾ اًمعؾؿ يعؾؿقن سملن أسمو اًمطػقؾ اؾمؿف: قمومر  ا قمؿرو.

 : هؽذا ىمول.-وهق مـ وًمد اعمغػمة سمـ ؿمعبي–[ مو رواه موًمؽ سمـ أكس قمـ اًمزهري قمـ قمبود 2]

 .، وؾمقليت ذم آظمر اًمؽتوبأيب ؾمػقون وقمومي أهؾ اًمعؾؿ يعؾؿقن أن قمبودًا هق سمـ زيود سمـ

 [ مو رواه معؿر قمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمؿرو سمـ مطعؿ.3]

 وإكام هق قمؿر سمـ حمؿد سمـ ضمبػم سمـ مطعؿ، هؽذا يعرومف يمؾ أهؾ اًمـسى.

 اخلطل ذم اعمتـ. ادقضـ افثوين:

 مثوًمف:
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 قمـ اًمتحػم. [ روايي سمعضفؿ طمقٌ ةّحػ، ومؼول: هنك اًمـبل 1]

 أراد اًمـجش.

 وى آظمر، ومؼول: إن أسمغض اًمـوس إمم اهلل قمز و ضمؾ صمالصمي: مؾحد ذم احلرومي و يمذا و يمذا.[ ر2]

 أراد: مؾحدًا ذم احلرام.

 أن شمتخذ اًمروح قمرضًو. [ يمروايي اآلظمر، إذ ىمول: هنك رؾمقل اهلل 3]

 أراد: اًمروح همرضًو.

 تهبيه:

 هذا اًمـقع مـ اعمعرومي واضحي ًمدى اًمؽثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ.

 و:فضل هرا الف

عمـ طمػظ احلديٌ ووقموه وأداه يمام ؾمؿعف سموًمـرضة، وةقوكي احلديٌ مـ اخلطل مـ  يعرف سمػضؾ دقموء اًمـبل 

 متوم احلػظ واًمرقمويي ًمؾحديٌ اًمـبقي.

قمغم ؾمومع طمديثف و مبؾغف طملم دقمو ًمف أن يعقف، و حيػظ صمؿ يمديف يمام ؾمؿعف.  و ىمد اؿمؽمط اًمـبل »ىمول مسؾؿ: 

و همػم داظمؾ ذم ضمزيؾ مو يرضمك مـ إضموسمي  اعمتقؼـ ممد قمغم ظمالف مو ذط اًمـبل وموعممدي ًمذًمؽ سموًمتقهؿ همػم 

 .«دقمقشمف قمؾقف و اهلل أقمؾؿ

 التزام اللفظ الهبوي وعدم خمالفته بالزيادة والهكص:

 يدل قمؾقف:

 وءو إؿومي افصالة و إيت الم ظذ مخسي ظذ أن يقحد اهللُبـل اإلش»، ىمول: [ مو رواه اسمـ قمؿر قمـ اًمـبل 1]

هؽذا  « ا، ةقوم رمضون و احلٍ»و ةقوم رمضون، ومؼول:  احلٍومؼول رضمؾ:  «ٍو احل افزـوة و صقوم رمضون

 .ؾمؿعتف مـ رؾمقل اهلل 

 مثؾ ادـوؾؼ»: ىمول رؾمقل اهلل  :يؼقل –عً قمبقد سمـ قمؿػم و هق يؼص ؾمؿ [ مو رواه ضمعػر سمـ روذى2]

مثؾ »: ؿ  ا شمؽذسمقا قمغم رؾمقل اهلل. إكام ىمول رؾمقل اهلل، ومؼول اسمـ قمؿر: ويؾؽ«بغ افغـؿغ افرابضيـؿثؾ افشوة 

 .«ـؿثؾ افشوة افعوئرة بغ افغـؿغ ادـوؾؼ

، وىمقهلؿ قمـد [ ومعؾ اًمسؾػ اًمصوًمح يموشمؼوء اسمـ قمؿر مـ اًمزيودة واًمـؼص ذم احلديٌ، ومثؾف اسمـ مسعقد 3]

 اًمروايي: أو يمام ىمول.

 ـ ًمقس سمحوومظ، وسمقون احلػوظ ًمذًمؽ.[ متويز اًمرضمول ذم احلديٌ سمذيمر أطمػظ اًمـوس، وم4]
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 هل الكالم يف السجال يعد غيبة؟

ذا سمغقبي، ىمول قمػون، ىمول: يمـو قمـد إؾمامقمقؾ سمـ قمؾقي ضمؾقؾمًو. ىمول ومحدث رضمؾ قمـ رضمؾ، ومؼؾً: إن ه ًمقس

 ىمول إؾمامقمقؾ: مو اهمتوسمف و ًمؽـف طمؽؿ أكف ًمقس سمثبً. ،ًمقس سمثبً. ومؼول اًمرضمؾ: اهمتبتف

 و بو مددي أقسام السجال عهد عبدالسمح

 ىمول أليب مقؾمك حمؿد سمـ اعمثـك: اطمػظ قمـل اًمـوس صمالصمي:

 [ رضمؾ طموومظ متؼـ ومفذا  ا خيتؾػ ومقف.1]

 [ و آظمر هيؿ و اًمغوًمى قمغم طمديثف اًمصحي ومفق  ا ُيؽمك، و ًمق شُمرك طمديٌ مثؾ هذا ًمذهى طمديٌ اًمـوس.2]

 [ و آظمر اًمغوًمى قمغم طمديثف اًمقهؿ ومفذا ُيؽمك طمديثف.3]
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 األمثلة

 ادثول األول:

 ]ادخوفػي دم ادتـ واإلشـود[

 ] خموفػي دم افسـد[ 

مو رواه حيقك سمـ ؾمعقد وحمؿد سمـ اعمثـك قمـ ؿمعبي قمـ ؾمؾؿي سمـ يمفقؾ، ىمول: ؾمؿعً طمجرا أسمو اًمعـبس يؼقل: 

﴾ ومؼول: غوفر وال افّض  ؿفر ق  ؾ  ظ   قبر ُض ادغ   رر ؽ  ﴿ ىمول: ىمرأ اًمـبل  طمدصمـل قمؾؼؿي سمـ وائؾ، قمـ وائؾ، قمـ اًمـبل 

 .وخػض هبو صقتفآملم: 

 خوفػ دم ذفؽ:

 إؾمحوق ومرواه قمـ أيب قمومر قمـ ؿمعبي قمـ ؾمؾؿي قمـ طمجر أيب اًمعـبس قمـ وائؾ سمـ طمجر سمف.

 ]خموفػي دم ادتـ[

 .«يؿد هبو ةقشمف»واًمصقاب: أن اًمراوي ىمول:  (1) «وأظمػك ةقشمف»أظمطل ؿمعبي ذم هذه اًمروايي طملم ىمول: 

 دفقؾ هذا:

 .«يؿد هبو ةقشمف»روايي األطمػظ ًمؾحديٌ: مو رواه ؾمػقون قمـ ؾمؾؿي سمف وومقف:  [1]

جيفر »[ روايتف مـ همػم ـمريؼ ؾمؾؿي هبذا اًمؾػظ، ومقام رواه ذيؽ قمـ ؾمامك قمـ قمؾؼؿي قمـ أسمقف سمؾػظ: 2]

 .«سمآملم

ـّ اإلموم ؾلمـقاإذا »وومقف:  [ مقاومؼتف ًمؾؿحػقظ مـ اًمسـي، يمحديٌ أيب هريرة 3] يؽقن إ ا وهذا  ا  «أم

 مسؿققمًو.

 ادثول افثوين:

 ]افغؾط دم افتـ[

ـون يـوم »، ىموًمً: ىمول: ؾملًمً األؾمقد سمـ يزيد قمام طمدصمً قموئشي قمـ ةالة رؾمقل اهلل  أسمق إؾمحوق مو رواه

 .«ؿه حوجتف ومل يؿس موء حتك يـوم أول افؾقؾ وحيقل آخره وإن ـوكً فف حوجي إػ أهؾف

 افعؾي: 

 ـخعل وقمبداًمرمحـ سمـ األؾمقد.أظمطل أسمق إؾمحوق وظموًمػف اًم

                                                           
 وكص قمغم ظمطئف ذم ذًمؽ اًمبخوري وأسمق زرقمي وهمػممهو. (1)
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 :ومرواه

ؾلراد أن يلـؾ أو يـوم إذا ـون جـبو  ـون رشقل اهلل »قمـ األؾمقد قمـ قموئشي ىموًمً:  إسمراهقؿ اًمـخعل[ 1]

 .«تقضل وضقءه

ل وضقءه جيـى ثؿ يتقض ـون رشقل اهلل »قمـ قموئشي ىموًمً:  واه قمبداًمرمحـ سمـ األؾمقد قمـ أسمقفور[ 2]

 .«فؾصالة ثؿ يـوم حتك يصبح

 و:ويميدمه

ـون  أن رشقل اهلل »وايي مـ وضمف آظمر همػم ـمريؼ األؾمقد ومقام رواه اسمـ ؿمفوب قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ قموئشي: ر

 .«ى تقضل وضقءه فؾصالة ؿبؾ أن يـومإذا أراد أن يـوم وهق جـ

 ادثول افثوفٌ:

 ]افقهؿ دم ادتـ دون اإلشـود[

 ،صذ رـعتغ ثؿ شؾؿ أن افـبل »ي أظمؼمه أكف سمؾغف: طمثؿ أن أسمو سمؽر سمـ ؾمؾقامن سمـ أيب بمو رواه اسمـ ؿمفو

ؾؼول ذو افشامفغ بـ ظبد ظؿرو: يو رشقل اهلل أؿرصت افصالة أم كسقً؟ ؾؼول رشقل اهلل :مل تؼرص افصالة ومل 

ظذ افـوس ؾؼول: أصدق ذوافقديـ؟ ؿوفقا:  أكس، ؿول ذوافشامفغ: ؿد ـون ذفؽ يو رشقل اهلل، ؾلؿبؾ رشقل اهلل 

ؾلتؿ مو بؼل مـ افصالة ومل يسجد افسجدتغ افؾتغ تسجدان إذا صؽ افرجؾ دم صالتف  ؾؼوم رشقل اهلل كعؿ. 

وأسمق ؾمؾؿي سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف وأسمق  ،وأظمؼمين اسمـ اعمسقى قمـ أيب هريرةىمول اسمـ ؿمفوب:  «حتك فؼوه افـوس

 سمؽر سمـ قمبداًمرمحـ وقمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل.

 ادالحظي:

سمـ ؿمفوب ضوسمط إلؾمـود احلديٌ وذيمره عمـ طمدصمف مـ همػم ـمريؼ، وًمؽـف ذم اعمتـ ذيمر سملن اًمـبل يظفر مـف أن ا

 .مل يسجد ؾمجقد اًمسفق 

وظمؼم اسمـ ؿمفوب هذا ذم ىمصي ذي اًمقديـ وهؿ همػم حمػقظ ًمتظوهر األظمبور اًمصحوح قمـ رؾمقل »ىمول مسؾؿ: 

 .«ذم هذا اهلل 

 شبى ادخوفػي:

 قمـ أيب هريرة ذم اًمؼصي وذيمر اًمسجقد.[ أن أيقب رواه قمـ اسمـ ؾمػميـ 1]
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 [ ويمذًمؽ روى اًمؼصي كوومع قمـ اسمـ قمؿر وذيمر اًمسجقد.2]

 [ ويمذا رواه ظموًمد احلذاء قمـ أيب ىمالسمي قمـ أيب اعمفؾى قمـ قمؿران.3]

أن رشقل اهلل حغ شفو دم صالتف يقم ذي افقديـ شجد شجدتغ »سؾؿ: يمؾ هم اء ذيمروا ذم طمديثفؿ: ىمول م

يقم ذي اًمقديـ أن  ومؼد ةح هبذه اًمروايوت اعمشفقرة اعمستػقضي ذم ؾمجقد رؾمقل اهلل  «ةبعد أن أتؿ افصال

 .اًمزهري واهؿ ذم روايتف إذ كػك ذًمؽ ذم ظمؼمه مـ ومعؾ رؾمقل اهلل 

 ادثول افرابع:

 [بوفؼؾى دم فػظف ]افقهؿ دم ادتـ

دم  ي ؾوضطجع رشقل اهلل بً ظـد خوفتل مقؿقك»مو رواه يزيد سمـ أيب زيود قمـ يمريى قمـ اسمـ قمبوس ىمول: 

ؾؾام صذ  ؾؼؿً ظـ يؿقـف ؾجعؾـل ظـ يسورهضقل افقشودة واضطجعً دم ظرضفو، وكحـ كقوم، ثؿ ؿوم ؾصذ، 

 وؾموىمف. « ..ؿؾً: يو رشقل اهلل

 وهذا ظمؼم همؾط همػم حمػقظ:»ىمول مسؾؿ: 

 قمـ يسور رؾمقل اهلل [ ًمتتوسمع األظمبور اًمصحوح سمروايي اًمثؼوت قمغم ظمالف ذًمؽ، أن اسمـ قمبوس إكام ىموم 1]

 ومحقًمف طمتك أىمومف قمـ يؿقـف.

ذم ؾموئر األظمبور قمـ اسمـ قمبوس أن اًمقاطمد مع اإلموم يؼقم قمـ يؿلم اإلموم  ا  [ ويمذًمؽ ؾمـي رؾمقل اهلل 2]

 .«قمـ يسوره

 صمؿ ذيمر اإلموم مسؾؿ أدًمي ةحي مو ىمول وهل صمالصمي:

 روايي أةحوب يمريى ًمؾحديٌ قمغم وضمف اًمصقاب: األول:

[ وؾمومل سمـ أيب اجلعد قمـ يمريى سمف 4[ وؾمؾؿي سمـ يمفقؾ ]3[ وخمرمي سمـ ؾمؾقامن ]2قمؿرو سمـ ديـور ][ رواه 1]

 قمغم اًمصقاب.

 مـ شموسمع يمريبًو ومقف قمغم اًمؾػظ اًمصحقح: افثوين:

 [ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمبوس سمف.1]

 [ قمطوء سمـ أيب رسموح قمـ اسمـ قمبوس.2]

 [ أسمق كرضة قمـ اسمـ قمبوس.3]

 بوس.[ اًمشعبل قمـ اسمـ قم4]
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 [ قمؽرمي قمـ اسمـ قمبوس.5]

وملظمذ اًمـبل   اًمشقاهد ذم معـك اًمبوب: ومذيمر طمديٌ ضموسمر سمـ قمبداهلل وومقف أكف ةغم قمـ يسور اًمـبل  افثوفٌ:

 .سمقده وملداره طمتك أىمومف قمـ يؿقـف 

 ادثول اخلومس:

 ]افقهؿ دم متـ احلديٌ[

 مـ رواتف:افصبح يقم احلٍ أيـ هق؟ ذـر ومهغ فراويغ  حديٌ صالة افـبل 

 أمرهو أن تقادم أن رشقل اهلل »وم قمـ أسمقف قمـ زيـى قمـ أم ؾمؾؿي: مو رواه أسمق معوويي قمـ هش افقهؿ األول:

 .«معف صالة افصبح يقم افـحر بؿؽي

 .«وهذا اخلؼم وهؿ مـ أيب معوويي  ا مـ همػمه»ىمول مسؾؿ: 

 دًمقؾف ذم ذًمؽ:

ذم طمجتف يقم اًمـحر سموعمزدًمػي وشمؾؽ ؾمـي رؾمقل اهلل ةغم اًمصبح  أن اًمـبل »[ اعمحػقظ ذم اًمبوب: وهق 1]

هذا »صمؿ ىمول:  «ر سمؿؽي وهق طمقـئذ يصكم سموعمزدًمػي، ومؽقػ يلمر أم ؾمؾؿي أن شمقاذم معف ةالة اًمصبح يقم اًمـح

 ظمؼم حمول.

أمر أن شمقاذم ةالة اًمصبح يقم اًمـحر  وًمؽـ اًمصحقح مـ روى هذا اخلؼم قمـ أيب معوويي، وهق أن اًمـبل 

 . «معوويي معـك احلديٌ طملم ىمول: شمقاذم معف ون يقمفو وملطمى أن شمقاذم، وإكام أومسد أسمقسمؿؽي ويم

 [ روايي مـ رواه قمـ هشوم سموًمقضمف اًمصحقح.2]

 ومذيمر روايي:

أمر أم ؾمؾؿي أن شمصكم اًمصبح يقم اًمـحر سمؿؽي ويمون يقمفو  ]أ[ ؾمػقون قمـ هشوم قمـ أسمقف :أن رؾمقل اهلل 

 وملطمى أن شمقاومؼف(.

 هشوم.]ب[ قمبدة قمـ 

 ]ج[وحيقك قمـ هشوم.

 .«وموًمروايي اًمصحقحي مـ هذا اخلؼم مو رواه اًمثقري قمـ هشوم»ىمول مسؾؿ: 

 افقهؿ افثوين: مـ وـقع بـ اجلراح:
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 : أمر أم ؾمؾؿي أن شمقاومقف اًمصبح سمؿـك.ومرواه ويمقع قمـ هشوم قمـ أسمقف قمـ اًمـبل 

يقم اًمـحر سموعمزدًمػي دون همػمهو مـ ةغم اًمصبح  وؾمبقؾ ويمقع يمسبقؾ أسمك معوويي أن اًمـبل »ىمول مسؾؿ: 

 .«األمويمـ  ا حموًمي

 ادثول افسودس

 إشـوده[دم و بوفتصحقػ ]دم متـ احلديٌ

أن رشقل اهلل »ـل سمرس سمـ ؾمعقد قمـ زيد سمـ صموسمً: مو رواه اسمـ هلقعي ىمول: يمتى إزم مقؾمك سمـ قمؼبي يؼقل: طمدصم

 سجد اًمرؾمقل. ىمؾً  اسمـ هلقعي: مسجد ذم سمقتف؟ ىمول: م«احتجؿ دم ادسجد. 

 اخلطل دم متـ احلديٌ:

وهذه روايي وموؾمدة مـ يمؾ ضمفي، وموطمش ظمطمهو ذم اعمتـ واإلؾمـود مجقعو. واسمـ هلقعي اعمصحػ ذم »ىمول مسؾؿ: 

 متـف اعمغػؾ ذم إؾمـوده.

 .«احتجر دم ادسجد بخقصي أو حصر يصع ؾقفو أن افـبل  :وإكام احلديٌ

 افدفقؾ ظذ خطئف:

أن »سمرس سمـ ؾمعقد قمـ زيد سمـ صموسمً: سمـ قمؼبي ىمول: ؾمؿعً أسمو اًمـرض حيدث قمـ  كؾم[ رواه وهقى قمـ مق1]

ؾقفو فقويل حتك اجتؿع إفقف أكوس ثؿ ؾؼدوا صقتف  اختذ حجرة دم ادسجد مـ حصر ؾصذ رشقل اهلل  افـبل 

 وؾموىمف. « ...فقؾي وطـقا أكف ؿد كوم ؾجعؾ بعضفؿ يتـحـح بلن خيرج إفقفؿ

رس سمـ ؾمعقد قمـ زيد سمـ صموسمً ـ ؾمعقد قمـ ؾمومل أيب اًمـرض مقمم قمؿر سمـ قمبقد اهلل قمـ سم[ ورواه قمبد اهلل سم2]

 .«بخصػي أو حصر ؾخرج رشقل اهلل  احتجر رشقل اهلل »ىمول: 

اًمروايي اًمصحقحي ذم هذا احلديٌ مو ذيمركو قمـ وهقى وذيمركو قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمعقد قمـ أيب »ىمول مسؾؿ: 

 .«اًمـرض

 ـ شبى مـ أظظؿ أشبوب تصحقػ األحوديٌ:تـبقف مـ اإلموم مسؾؿ ظ

إكام وىمع ذم اخلطل مـ هذه اًمروايي أكف أظمذ احلديٌ مـ يمتوب مقؾمك سمـ قمؼبي إًمقف ومقام ذيمر، وهل اآلومي »ىمول: 

اًمتل كخشك قمغم مـ أظمذ احلديٌ مـ اًمؽتى مـ همػم ؾمامع مـ اعمحدث، أو قمرض قمؾقف، ومنذا يمون أطمد هذيـ ـ 

 . « ا يليت ةوطمبف اًمتصحقػ اًمؼبقح ومو أؿمبف ذًمؽ مـ اخلطل اًمػوطمش إن ؿموء اهللاًمسامع أو اًمعرض ـ ومخؾقؼ أن 
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 اخلطل دم إشـود احلديٌ:

وأمو اخلطل ذم إؾمـود روايي اسمـ هلقعي ومؼقًمف: يمتى إزم مقؾمك سمـ قمؼبي يؼقل: طمدصمـل سمرس سمـ ؾمعقد »ىمول مسؾؿ: 

 .«ومقؾمك، إكام ؾمؿع هذا احلديٌ مـ أيب اًمـرض يرويف قمـ سمرس سمـ ؾمعقد

 ادثول افسوبع:

 ]افقهؿ دم اإلشـود وادتـ[

 .«ل: بسؿ اهلل وبوهلل وافتحقوت هللأكف ـون يؼق»: مو رواه أيؿـ سمـ كوسمؾ قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر قمـ اًمـبل 

هذه اًمروايي مـ اًمتشفد، واحلديٌ همػم صموسمً اإلؾمـود واعمتـ مجقعو، واًمثوسمً مو رواه اًمؾقٌ »ىمول مسؾؿ: 

 .«د، ومتوسمع ومقف ذم سمعضفـ محقوقمبداًمرمحـ سم

 ] اخلطل دم اإلشـود: إشؼوط ضوووس[

يعؾؿـو  ـون رشقل اهلل »زسمػم قمـ ـموووس قمـ اسمـ قمبوس ىمول: ومرواه قمبد اًمرمحـ سمـ محقد، طمدصمـل أسمق اًم

 .«شفد ـام يعؾؿـو افسقرة مـ افؼرآنافت

 .«ـموووس ؤاد قمـ أيب اًمزسمػم قمـومؼد اشمػؼ اًمؾقٌ وقمبد اًمرمحـ سمـ محقد اًمر»ىمول مسؾؿ: 

 ورواه اًمؾقٌ  قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمبوس.

 .«ويمؾ واطمد مـ هذيـ قمـد أهؾ احلديٌ أصمبً ذم اًمروايي مـ أيؿـ»ىمول مسؾؿ: 

 ]اخلطل دم ادتـ[

 مل يذيمر اًمؾقٌ ذم روايتف طملم وةػ اًمتشفد: سمسؿ اهلل وسموهلل.

 تـبقف مفؿ:

اًمـظر ذم اعمتـ وؾمالمتف إذ ىمد يؽقن وهؿ ومقف يمام طمصؾ  كبف قمؾقف اإلموم مسؾؿ سملن وهؿ اًمراوي ذم اإلؾمـود حيتؿ

ومؾام سمون اًمقهؿ ذم طمػظ أيؿـ إلؾمـود احلديٌ، سمخالف اًمؾقٌ وقمبد اًمرمحـ إيوه دظمؾ اًمقهؿ »: رمحف اهللـو، ومؼول ه

 .«أيضو ذم زيودشمف ذم اعمتـ، ومال يثبً مو زاد ومقف

 دفقؾ آخر يميد افقجف افصحقح مـ ادتـ:

، و ا مو زاد ذم «بسؿ اهلل وبوهلل»ظ مـ أوضمف قمدة ةحوح ًمقس ومقف مو ذيمره أيؿـ مـ ىمقًمف: وهق أن اًمتشفد حمػق

 .«أشلل اهلل اجلـي وأظقذ بوهلل مـ افـور»آظمره مـ ىمقًمف: 
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 متك تؼبؾ افزيودة دم األخبور؟ ؾوئدة:

 .«ؿ ذم طمػظفؿواًمزيودة ذم األظمبور  ا يؾزم إ ا قمـ احلػوظ اًمذيـ مل يعثر قمؾقفؿ اًمقه»ىمول اإلموم مسؾؿ: 

 ادثول افثومـ:

 [بوفتصحقػ وشقء افػفؿ فف ]افقهؿ دم ادتـ

 «ظذ ظفد رشقل اهلل  كقرثفــو »أؾمؾؿ قمـ قمقوض قمـ أيب ؾمعقد ىمول:  مو رواه ىمبقصي صمـو ؾمػقون قمـ زيد سمـ

 .يعـل اجلد

كمديف ظذ ظفد  ــو»هذا ظمؼم ةحػ ومقف ىمبقصي، وإكام يمون احلديٌ هبذا اإلؾمـود قمـ قمقوض ىمول: »ىمول مسؾؿ: 

صمؿ ىمؾى ًمف  «يقرثف»ىمراءشمف، ومؼؾى ىمقًمف إمم أن ىمول:  أيعـل ذم اًمطعوم وهمػمه ذم زيموة اًمػطر ومؾؿ يؼر«رشقل اهلل 

 .«يعـل اجلدمعـك ومؼول: 

 ادثول افتوشع:

 ]افقهؿ دم ادتـ[

ألصحوبف دم  مـ أظتؼ كصقبو فف دم ظبد ضؿـ»: مو رواه طمجوج قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

 .«رسا وإن مل يؽـ فف مول بذل افعبدموفف إن ـون مق

وروى همػم واطمد هذه اًمروايي قمـ كوومع ذم اؾمتسعوء اًمعبد وموقمتؼ، واًمدًمقؾ قمغم ظمطئف اشمػوق »ىمول مسؾؿ: 

احلػوظ مـ أةحوب كوومع قمغم ذيمرهؿ ذم احلديٌ اعمعـك اًمذي هق ضد اًمسعويي، وظمالف احلػوظ اعمتؼـلم حلػظفؿ 

 .«ػ احلديٌ مـ همػمهيبلم ضع

 ثؿ ذـر:

مـ أظتؼ رشـو فف دم ظبد ؾؽون فف مول يبؾغ »: [ مو رواه موًمؽ قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 1]

 .«ثؿـ افعبد ؿقم ظؾقف ؿقؿي افعدل ؾلظطك رشـوه حصصفؿ وظتؼ ظؾقف افعبد وإال ؾؼد ظتؼ مـف مو أظتؼ

 [ ومو رواه قمبقد اهلل قمـ كوومع هبذا.2]

 قاؾؼي ظؾقو مـ وجف آخر: وم

]أ[ اًمزهري قمـ ؾمومل قمـ اسمـ قمؿر: رواه وأيقب  وحيقك سمـ ؾمعقد وضمرير سمـ طموزم واًمؾقٌ واسمـ ضمريٍ 

 ومعؿر.
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 ]ب[ قمؿرو سمـ ديـور قمـ ؾمومل سمف: رواه ؾمػقون سمـ قمققـي.

 ومقاؾؼي أظذ:

 ]أ[  طمبقى سمـ أيب صموسمً قمـ اسمـ قمؿر.

 ]ب[ وقمبد اًمعزيز قمـ أهؾ مؽي قمـ اسمـ قمؿر.

ىمد ذيمركو مجؾي مـ رواة هذا اخلؼم قمـ اسمـ قمؿر، وًمقس ذم طمديٌ واطمد مـفؿ ذيمر اًمسعويي إ ا »ىمول مسؾؿ: 

ؾنن مل يؽـ فف مول »ذم طمديثفؿ:  و طمديثفؿ مـ ىمبؾ، وومقام ذيمر موًمؽ وقمبقد اهلل وأيقب وضمرير سمـ طموزماًمذي ىمدمـ

 سمقون أن اًمسعويي ؾموىمطي قمـ اًمعبد. «ظتؼ مـف

ًمدا اين قمـ اًمصوئغ سمٌمء يعتؼم هبؿ مـ اًمروايي مـ أطمد هم اء إذا ظموًمػقه، ومؽقػ وًمقس طمجوج وأؿمعٌ وا

 .«هبؿ مجقعو، وىمد أـمبؼقا قمغم اخلالف هلؿ

 تـبقف هوم:

إذا يمون ذيمر طمجوج ومـ معف ًمؾسعويي ظمطل، ومام اجلقاب قمـ مو رواه اسمـ أيب سمؽػم قمـ اسمـ أيب ذئى قمـ كوومع 

 .؟سمذيمر اًمسعويي

ديؽ قمـ اسمـ أيب ذئى قمغم مو رواه اجلامقمي ومقؿـ شمؼدم، ومتؼدم روايتف، وسملم اإلموم مسؾؿ ومقؼول: رواه اسمـ أيب وم

 وهق: -همػم مقاومؼتف ًمروايي اجلامقمي–ؾمببو ًمتؼديؿ هذا اًمقضمف 

أن روايي اسمـ أيب ومديؽ قمـف مـ روايي احلجوزيلم قمـف، أمو روايي اسمـ أيب سمؽػم قمـف ومؾعؾف اسمـ أيب ذئى ًمؼـف، ىمول 

 .«قمف قمـ اسمـ أيب ذئى سموًمعراق ومقام كرى، وذم طمديٌ اًمعراىمقلم قمـف يمثػمألن ؾمام»مسؾؿ: 

 ادثول افعورش:

 ]افقهؿ دم ادتـ[

مو رواه ؾمعقد سمـ قمبقد، صمـو سمشػم سمـ يسور األكصوري قمـ ؾمفؾ سمـ أيب طمثؿي أكف أظمؼمه أن كػرًا مـفؿ اكطؾؼقا إمم 

ضمدوه قمـدهؿ: ىمتؾتؿ ةوطمبـو، ىموًمقا: مو ىمتؾـو و ا ظمقؼم، ومتػرىمقا ومقفو، ومقضمدوا أطمدهؿ ىمتقاًل، ومؼوًمقا ًمؾذيـ و

ؾذيـ ومؼؾـو ًم ،ػرىمـو ومقفو، ومقضمدكو أطمدكو ىمتقالً ، ومؼوًمقا: يو رؾمقل اهلل أشمقـو ظمقؼم، ومتقمؾؿـو. وموكطؾؼقا إمم كبل اهلل 

ىموًمقا:  «دظقن ظؾقفؿ؟جتقئقن بوفبقـي ظذ افذيـ ت»ىمول:  ،ىموًمقا: مو ىمتؾـو و ا قمؾؿـو ،وضمدكوه قمـدهؿ: ىمتؾتؿ ةوطمبـو
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 أن يطؾ دمف ومقداه رؾمقل اهلل  ومؽره رؾمقل اهلل  ،ىموًمقا:  ا كؼبؾ أيامن هيقد «ؾقحؾػقن فؽؿ»ىمول:  ،مو ًمـو سمبقـي

 موئي مـ إسمؾ اًمصدىمي.

هذا ظمؼم مل حيػظف ؾمعقد سمـ قمبقد قمغم ةحتف، ودظمؾف اًمقهؿ طمتك أهمػؾ مقضع طمؽؿ رؾمقل اهلل »ىمول مسؾؿ: 

 قمغم ضمفتف». 

 افدفقؾ ظذ افعؾي:

أن حيؾػ اعمدقمقن مخسلم يؿقـًو ويستحؼقن ىموشمؾفؿ، وملسمقا أن  بوفؼسومي، حؽؿ افـبل  [ أن دم اخلز افثوب1ً]

 قمؼؾف. : شمؼمئؽؿ هيقد سمخؿسلم يؿقـًو، ومؾؿ يؼبؾقا أيامهنؿ. ومعـد ذًمؽ أقمطك اًمـبل حيؾػقا. ومؼول اًمـبل 

 طمقٌ رواه: [ ذـر مـ هؿ أوثؼ مـف افؼسومي،2]

قمـ سمشػم سمـ يسور سمف: رواه قمـ حيقك: اًمؾقٌ ومحود سمـ زيد وقمبداًمقهوب وؾمػقون سمـ قمققـي  ]أ[ حيقك سمـ ؾمعقد

 وؾمؾقامن سمـ سمالل وهشقؿ.

 ]ب[ حمؿد سمـ إؾمحوق قمـ سمشػم سمـ يسور سمف.

 يمام روى: [ افشقاهد مـ افسـي؛2]

أن رؾمقل  مـ األكصور، ]أ[ أسمق ؾمؾؿي سمـ قمبداًمرمحـ وؾمؾقامن سمـ يسور قمـ رضمؾ مـ أةحــوب رؾمقل اهلل 

 .«مي قمغم مو يموكً قمؾقف ذم اجلوهؾقيإن اًمؼسو»ىمول:  اهلل 

]ب[ وروى قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده أن طمقيصي وحمقصي أسمـوء مسعقد وقمبداهلل وقمبد اًمرمحـ أسمـوء 

 ومالن، ظمرضمقا، وؾموىمف.

ومرد اًمؼسومي  ،حيؾػقاسمدأ سمقفقد، وملسمقا أن  أكف أظمؼمه أن اًمـبل  (1)]ج[ وروى اسمـ ضمريٍ قمـ اًمػضؾ قمـ احلسـ

 اًمعؼؾ قمغم هيقد. قمغم األكصور، وملسمقا أن حيؾػقا، ومجعؾ اًمـبل 

، ويمؾفو مذيمقر ومقفو ؾممال اًمـبل ومؼد ذيمركو مجؾي مـ أظمبور أهؾ اًمؼسومي ذم اًمدم قمـ رؾمقل اهلل »ىمول مسؾؿ: 

  إيوهؿ ىمسومي مخسلم يؿقـًو، وًمقس ذم رء مـ أظمبورهؿ أن اًمـبل مو ذيمر ؾمعقد سمـ قمبقد ذم ؾملهلؿ اًمبقـي، إ ا 

 ظمؼمه، وشمرك ؾمعقد اًمؼسومي ذم اخلؼم ومؾؿ يذيمره.

 وشمقاـمم هذه األظمبور اًمتل ذيمركوهو سمخالف روايي ؾمعقد يؼيض قمغم ؾمعقد سموًمغؾط واًمقهؿ ذم ظمؼم اًمؼسومي.

                                                           
 هذا ومقف أن اعمراؾمقؾ اًمصحقحي ةوحلي ذم اًمشقاهد. (1)
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وهمػم مشؽؾ قمغم مـ قمؼؾ اًمتؿققز مـ احلػوظ مـ كؼؾي األظمبور ومـ ًمقس يمؿثؾفؿ أن حيقك سمـ ؾمعقد أطمػظ مـ 

ؾمعقد سمـ قمبقد وأرومع مـف ؿملكو ذم ـمريؼ اًمعؾؿ وأؾمبوسمف، ومؾق مل يؽـ إ ا ظمالف حيقك إيوه طملم اضمتؿعو ذم اًمروايي 

 .«قمـ سمشػم سمـ يسور ًمؽون األمر واضحو ذم أن أو امهو سموحلػظ حيقك سمـ ؾمعقد، وداومع عمو ظموًمػف

 خالف آخر دم احلديٌ:

 ـ هذا اخلؼم ؾمقى اعمقضع اًمذي ظموًمػ ومقف ؾمعقد:همػم أن اًمرواة ىمد اظمتؾػقا ذم مقضعلم م»ىمول مسؾؿ: 

سمدأ اعمدقملم سموًمؼسومي وشمؾؽ روايي سمشػم سمـ يسور  هق أن سمعضفؿ ذيمر ذم روايتف أن اًمـبل  [اعمقضع األول:]

 ومـ واومؼف قمؾقف، وهل أةح اًمروايتلم.

 وىمول اآلظمرون سمؾ سمدأ سموعمدقمك قمؾقفؿ ًمسمال ذًمؽ.

 ـده، وهق مو ىمول سمشػم ذم ظمؼمه ومـ شموسمعف.وداه مـ قم واعمقضع اآلظمر: أن اًمـبل 

هيقد اًمديي. وطمديٌ سمشػم يعـل اسمـ يسور ذم اًمؼسومي أىمقى األطموديٌ  وىمول ومريؼ آظمرون: سمؾ أهمرم اًمـبل 

 .«ومقفو وأةحفو

 ادثول احلودي ظؼ:

 ]اخلز ادخوفػ فؾؿحػقظ دم افبوب، واألحوديٌ افصحوح[

و ؾالن هؾ تزوجً؟ ؿول: ي»رأى رضمال مـ أةحوسمف ومؼول:   مو رواه ؾمؾؿي سمـ وردان قمـ أكس أن اًمـبل

 .وؾموىمف «..ال

هذا اخلؼم اًمذي ذيمركوه قمـ ؾمؾؿي قمـ أكس أكف ظمؼم خيوًمػ اخلؼم اًمثوسمً اعمشفقر، ومـؼؾ قمقام أهؾ »ىمول مسؾؿ: 

ٌد﴾ اهللُ ق  هُ  ؾ  ؿُ ﴿»، وهق اًمشوئع مـ ىمقًمف: اًمعداًمي ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل  .«تعدل ثؾٌ افؼرآن أح 

ل اسمـ وردان ذم روايتف: إهنو رسمع اًمؼرآن، صمؿ ذيمر ذم ظمؼمه مـ اًمؼرآن مخس ؾمقر يؼقل ذم يمؾ واطمد مـفو: ومؼو

 .«فقم ةحي معـوهرسمع اًمؼرآن، وهق مستـؽر همػم مػ

 وهل شمـوىمض متـف وقمدم ؾمبؽ معـوه. افعؾي األوػ:ومفذه هل 

 ﴾ شمعدل صمؾٌ اًمؼرآن، صمؿ ذيمرهو رمحف اهلل.حدأ اهللُ ق  هُ  ؾ  ؿُ خموًمػي األطموديٌ اًمصحقحي، سملن ﴿ وافعؾي افثوكقي:

 : ومقام رواه ضمرير سمـ طموزم قمـ ىمتودة قمـ أكس.]أ[ مـ طمديٌ أكس

 .«أهنو تعدل ثؾٌ افؼرآن»: قمـ رؾمقل اهلل ]ب[ وقمـ ىمتودة سمـ اًمـعامن
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 .]د[ ومحقد قمـ أمف أم يمؾثقم قمـ اًمـبل                          .قمـ اًمـبل  ]ج[ وقمـ أيب اًمدرداء

 .قمـ اًمـبل  ]و[ أسمق مسعقد                       .]هـ[ وأسمق أيقب األكصوري قمـ اًمـبل 

 .قمـف  ]ز[ سمعض أةحوب اًمـبل 

 ادثول افثوين ظؼ:

 ]اتػوق أهؾ مذهى وؿطر ظذ ؽؾط دم روايي حديٌ[

 .«دبرهمر ببقع اددبر دم ديـ افذي أ أن افـبل »: واه قمطوء وأسمق اًمزسمػم، قمـ ضموسمرمو ر

 .«إكام بوع خدمي اددبر»ىمول:  ومثؾف هشقؿ قمـ قمبد اعمؾؽ قمـ أيب ضمعػر حمؿد سمـ قمكم، أن رؾمقل اهلل 

أمر ببقع خدمي اددبر » وًمف وضمف آظمر قمـ قمبداعمؾؽ رواه حمؿد سمـ ومضقؾ قمـ قمبد اعمؾؽ قمـ قمطوء قمـ اًمـبل 

 .«إذا احتوج

أن »اًمزسمػم وقمؿرو، أن ضموسمرا طمدصمفؿ:  ـ أيب رسموح وأيبومو رواه معوذ سمـ هشوم طمدصمـل أيب قمـ مطر قمـ قمطوء سم

 .«يمـ كعقؿ بـ ظبداهلل أخل بـل ظد ؾبوظف رجال مـ األكصور أظتؼ ممؾقـف إن حدث بف، ؾامت ؾدظوه افـبل 

 إن اًمذي رواه اًمؽقومققن ومقف وهؿ:»ذـر اإلموم مسؾؿ أن هذا احلديٌ ؾقف كؽورة دم ثالثي مقاضع ؾؼول: 

 ـ اخلؼم ذيمر اًمديـ قمغم اًمذي دسمره.[ طملم أحلؼقا م1]

 [ وإحلوىمفؿ ومقف اًمبقع سمعد مقت اًمسقد.2]

 [ ويمذًمؽ مـ ذيمر مـفؿ سمقع اخلدمي، وأن اًمصحقح مـ ذًمؽ مو روى همػمهؿ.3]

ذم سمقع اعمدسمر، وىمد ؾموقمد  وىمبؾ ذًمؽ كؼد اعمتقن سموًمتػصقؾ ومؼول: ىمد ذيمركو روايي أهؾ اًمؽقومي قمـ رؾمقل اهلل 

سموقمف  سموقمف ذم ديـ يمون قمغم ؾمقده، وذيمر قمبد اعمؾؽ ذم روايتف أن اًمذي سموقمف اًمـبل  ـبل سمعضفؿ سمعضو ذم أن اًم

سمعد مقت اًمسقد، ومو ذيمركو مـ زيودهتؿ ذم اخلؼم همػم اًمبقع ومخطل مل حيػظ، وؾمـذيمر إن ؿموء اهلل روايي مـ طمػظ هذا 

 .«خلؼم وأداه قمغم ضمفتف وةحتفا

 ثؿ ذـر مـ رواه ظذ وجف افصحي:

قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر أكف ىمول: أقمتؼ رضمؾ مـ سمـل قمذرة قمبدًا  :ىمول اًمؾقٌ :أيب افزبر ظـ جوبر ضريؼ [ 1]

أفؽ مول ؽره؟ ؿول: ال. ؿول: مـ يشسيف مـل؟ ؾوصساه كعقؿ بـ »، ومؼول: ًمف قمـ دسمر، ومبؾغ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

 .«ظبداهلل بثامكامئي درهؿ
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 صمؿ ذيمر مـ رواه قمـ أيب اًمزسمػم هبذا اًمقضمف:

 ]ب[ ؾمػقون اًمثقري.                                        ]أ[ أيقب، رواه قمـف معؿر.

 رواه قمـ قمؿرو: ؾمػقون اًمثقري وأيقب واسمـ ضمريٍ. ؛[ ضريؼ ظؿرو بـ ديـور ظـ جوبر 2]

 رواه قمـ قمطوء: قمبداعمجقد سمـ ؾمفقؾ، وأسمق قمؿرو سمـ اًمعالء. ؛[ ضريؼ ظطوء بـ أيب ربوح ظـ جوبر 3]

 .ريؼ حمؿد بـ ادـؽدر ظـ جوبر [ ض4]

سموع اعمدسمر، ودومع اًمثؿـ  وهق أن اًمـبل »ومؽؾ هم اء ضموء احلديٌ مـ ـمريؼفؿ قمغم وضمف اًمصحي ىمول مسؾؿ: 

، وأةحوب قمؿرو اسمـ ديـور، ومؼد اشمػؼ قمغم ذًمؽ أةحوب رؾمقل اهلل  ؾمقده، مـ همػم ذيمر ديـ يمون قمؾقف، إمم

 اكتفك. «ويمذًمؽ قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضموب، ؿمعبي واسمـ قمققـياسمـ ضمريٍ ومحود ومثؾ: أيقب اًمسختقوين و

 ]وهؿ دم اإلشـود وادتـ[

 تـبقف خيص روايي حمؿد بـ ؾضقؾ:

 ىمول مسؾؿ سملكف وهؿ ذم إؾمـوده ومتـف.

 أمو وهؿ اإلشـود:

مرؾمال، يمام شمؼدم ومؼدم مسؾؿ روايي هشقؿ  ومفق أن قمبداعمؾؽ إكام روى هذا احلديٌ قمـ أيب ضمعػر قمـ اًمـبل 

 قمغم روايي حمؿد سمـ ومضقؾ.

 أمو وهؿ ادتـ:

 ومذيمر اخلدمي، ىمول مسؾؿ: همؾظ  ا ؿمؽ ومقف.

 ادثول افثوفٌ ظؼ:

 ]اخلطل دم اإلشـود وادتـ[

، ىمول مو رواه اًمؽقومققن مـ طمديٌ ضمؼميؾ اًمطقيؾ وضمعؾقه مـ طمديٌ اسمـ قمؿر، وهق مـ طمديٌ قمؿر 

 روى اسمـ قمؿر قمـ قمؿر سمـ اخلطوب أكف هق اًمذي طمرض ذًمؽ دون أن حيرضه اسمـ قمؿر،  وًمق يمون اسمـ وإكام»مسؾؿ: 

 .«ده مل جيز أن حيؽقف قمـ قمؿرقمؿر قمويـ ذًمؽ وؿموه

 ومجوء مـ طمديٌ اسمـ قمؿر:

 .«ضمئً أكو وحيقك سمـ يعؿر»[ قمـ أيب ؾمـون قمـ قمؾؼؿي سمـ مرصمد قمـ اسمـ سمريدة، ىمول: 1]

 ـ اًمسوئى صمـو حمورب سمـ دصمور وقمؾؼؿي وطمسلم سمـ احلسـ أن اسمـ سمريدة.[ قمـ أيب قمقاكي قمـ قمطوء سم2]
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 [ وقمـ ؾمػقون قمـ قمؾؼؿي وذيؽ قمـ احلسلم سمـ احلسـ اًمؽـدي، قمـ اسمـ سمريدة وؾموىمف.3]

 واًمصقاب مو رواه اًمبٍميقن، ومثوًمف:

 .اًمـبل  مو رواه يمفؿس ومطر اًمقراق وقمثامن سمـ همقوث وؾمؾقامن اًمتقؿل قمـ حيقك قمـ اسمـ قمؿر قمـ قمؿر قمـ

روايي اًمبٍميلم هلذا احلديٌ، وهؿ ذم روايتف أصمبً، وًمف أطمػظ مـ أهؾ اًمؽقومي. إذ هؿ اًمزائدون »ىمول مسؾؿ: 

واحلديٌ ًمؾزائد واحلوومظ، ألكف ذم معـك اًمشوهد اًمذي ذم اإلؾمـود قمؿر سمـ اخلطوب ومل حيػظ اًمؽقومققن ومقف قمؿر، 

 . « (1)قمغم اًمـسقون وىموض قمؾقف  ا حموًميىمد طمػظ ذم ؿمفودشمف مو مل حيػظ ةوطمبف. واحلػظ هموًمى 

 تـبقف وؾقف ؾوئدة ثؿقـي:

مو ؾمبؼ اإلؿمورة إًمقف مـ روايي أيب ؾمـون قمـ قمؾؼؿي سمـ مرصمد قمـ اسمـ سمريدة، ىمول: ضمئً أكو وحيقك سمـ يعؿر، 

 .(2) «ضمئً أؾملًمؽ قمـ ذائع اإلؾمالم»ذيمره سمؾػظ: 

 -ذم روايي هذا احلديٌ -وإكام أدظمؾ هذا احلرف ومفذه زيودة خمتؾؼي، ًمقسً مـ احلروف سمسبقؾ، »ؿول مسؾؿ: 

ومـ جيوري األرضموء كحقمهو، وإكام أرادوا  (3)ذذمي زيودة ذم احلرف مثؾ رضب اًمـعامن سمـ صموسمً وؾمعقد سمـ ؾمـون

سمذًمؽ شمصقيبًو ذم ىمقًمف ذم اإليامن. وشمعؼقد اإلرضموء ذًمؽ مو مل يزد ىمقهلؿ إ ا وهـو، وقمـ احلؼ إ ا سمعدا، إذ زادوا ذم 

 .«األظمبور مو يمػك سملهؾ اًمعؾؿايي رو

يقهؿ أن مـ  «ذائع»واًمسمال ضموء قمـ اإلؾمالم قمومي، وىمقًمف:  «رشائع»ىمؾً: ووضمف اإلرضموء هـو: ىمقًمف: 

 شمرك مـفو ذيعي أو أرسمع ذائع ؾمقى اًمشفودشملم مل يسؾى مـف!

ًمق زال مـ اإلؾمالم  ومع هذا وموعمخوًمػقن ذم اإليامن يؼقًمقن :» :"ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ" ىمول اسمـ رضمى ذم

 -ظَمصؾٌي واطمدٌة ، أو أرسمع ظمصوٍل ؾمقى اًمشفودشملم ، مل خيرج سمذًمؽ مـ اإلؾمالم . وىمد روى سمعضفؿ : أَن ضمؼميَؾ 

َد أئَؿي احلديٌ ، وهذه اًمؾػظي مل شمصَح قمـقمـ ذائع اإلؾمالم،  ا قمـ اإلؾمالم ؾملل اًمـَبَل  -قمؾقف اًمسالم 

 اكتفك. «جوج وأسمق ضمعػر اًمُعؼقكم وهمػُمهؿي ومسؾؿ سمـ احل: أسمق ُزرقمي اًمرازوُكَؼوده، مـفؿ

                                                           
قس سمجقد ، ألكف ًمق يمون يمذًمؽ ًمؼبؾً زيودة يمؾ صمؼي زاد ذم روايتف ، يمام وهذا اًمؼقوس اًمذي ذيمره ًم»( : 242/  1ومؼول ) "ذح اًمعؾؾ"شمعؼبف اسمـ رضمى ذم  (1)

 . «يؼبؾ ذًمؽ ذم اًمشفودة ، وًمقس ذًمؽ ىمقل مسؾؿ و ا ىمقل أئؿي احلػوظ ، واهلل أقمؾؿ

 ومل يذيمر اًمشفودشملم.«مـ اجلـوسميقم رمضون ، وا اهمتسول مو ذائع اإلؾمالم ؟ ىمول : إىموم اًمصالة ، وإيتوء اًمزيموة ، وطمٍ اًمبقً ، وة»ذم مسـد أيب طمـقػي:  (2)

 «وشموسمعف قمغم هذه اًمؾػظي أسمق طمـقػي وضمراح سمـ اًمضحوك ، وهم اء مرضمئي»( وىمول: 3/9) "اًمضعػوء"ومثؾفؿ قمبداًمعزيز سمـ أيب رواد، وذيمر طمديثف اًمعؼقكم ذم  (3)

 صمؿ أطمسـ ذم مجع ـمرق احلديٌ.
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واًمدًمقؾ قمغم مو ىمؾـو مـ إدظموهلؿ اًمزيودة ذم هذا اخلؼم أن قمطوء »ا ىمول مسؾؿ:  واًمبٍميقن واحلػوظ مل يرووا هذ

 ذًمؽ روايي اًمـوس سمعد مثؾ:وقمغم  «يو رشقل اهلل مو اإلشالم؟»سمـ اًمسوئى وؾمػقون رويوه قمـ قمؾؼؿي ومؼو ا: ىمول: 

وهمػمهؿ مـ احلػوظ، يمؾفؿ حيؽل ذم روايتف أن ضمؼميؾ  ؾمؾقامن ومطر ويمفؿس وحمورب وقمثامن وطمسلم سمـ طمسـ

 .«يمام روت اعمرضمئي «مو رشائع اإلشالم؟»ومل يؼؾ:  «يو حمؿد مو اإلشالم؟»قمؾقف اًمسالم ىمول: 

 ادثول افرابع ظؼ:

 ]كؽورة ادتـ[

طمدصمـل ؿمعبي سمـ أيب هـد قمـ رضمؾ  ـو أيب قمـ اسمـ إؾمحوقروى قمـ طمجوج سمـ اًمشوقمر أكو يعؼقب سمـ إسمراهقؿ صم

مـ اعمغرب ـ مـ أهؾ اًمبوديي وىمؾقؾ مـ أهؾ اًمبوديي مـ يؽذب ذم مثؾ هذا احلديٌ ـ أن أسموه طمدصمف ىمول ًمرؾمقل اهلل 

 :« يو كبل اهلل أرأيً مـ ؾوتتف افدؾعي مـ ظرؾوت؟ ؾؼول فف رشقل اهلل  إن وؿػً ظؾقفو ؿبؾ افػجر ؾؼد :

: إن وؿػً ظؾقفو ؿبؾ أن تطؾع  . ؾؼؾً: يو كبل اهلل أرأيً إن أدرـتـل افػجر؟ ؾؼول يل رشقل اهلل أدرـً

 .«افشؿس ؾؼد أدرـً

وهذا ظمالف اعمحػقظ ذم اًمبوب مـ اىمتصور اًمقىمً قمغم ـمؾقع اًمػجر، ىمول مسؾؿ: روايي اسمـ »ىمول مسؾؿ: 

ـمؾقع اًمشؿس روايي ؾموىمطي، وطمديٌ مطرح، إذ إؾمحوق اًمتل رواهو ومجعؾ إدراك احلٍ ومقفو إمم سمعد اًمصبح ىمبؾ 

 .«عمقضمبوت مل يذهى قمـ مجقعفؿًمق يمون حمػقفمو وىمق ا مؼق ا يؿثؾ ؾموئر ا

 وقمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم. واؾمتدل مسؾؿ قمغم كؽورة هذا اًمؾػظ سموألطموديٌ اًمصحقحي قمـ اًمـبل 

توه أكوس مـ أهؾ افؽقؾي، وهق واؿػ بعرؾي وأ شؿعً رشقل اهلل »ـ سمـ يعؿر ىمول: [ يمحديٌ قمبداًمرمح1]

ؾؼوفقا: يو رشقل اهلل ـقػ احلٍ؟ ؿول: احلٍ ظرؾي، ؾؿـ جوء ؿبؾ ضؾقع افػجر فقؾي مجع ؾؼد تؿ حجف. أيوم مـك 

 .«ودي هبـثالثي أيوم، ؾؿـ تعجؾ دم يقمغ ؾال إثؿ ظؾقف ومـ تلخر ؾال إثؿ ظؾقف. ثؿ أردف رجال يـ

  واسمـ قمؿر أكف يمون يـزل مـ مل يؼػ سمعرومي مـ ًمقؾي مزدًمػي. [ وذيمر طمديٌ ضموسمر سمـ قمبد اهلل واسمـ اًمزسمػم2]

، وقمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ مـ قمؾامء األمصور ومؼد شمقاـملت األظمبور قمـ رؾمقل اهلل »ىمول مسؾؿ: 

أن إدراك احلٍ هق أن يطل اعمرء قمروموت مع اًمـوس أو سمعد ذًمؽ إمم أىمرب اًمصبح مـ ًمقؾي اًمػجر. ومنن أدريمف اًمصبح 

 .«و يدظمؾ قمروموت ىمبؾ ذًمؽ ومؼد وموشمف احلٍ، و ا اظمتالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم ذًمؽوعم
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 ادثول اخلومس ظؼ:

 ]كؽورة ادتـ[

تقضل ومسح ظذ اجلقربغ  أن رشقل اهلل »سمـ ذطمبقؾ قمـ اعمغػمة سمـ ؿمعبي: مو رواه أسمق ىمقس قمـ هزيؾ 

 .«وافـعؾغ

 ادحػقظ دم افبوب أكف مسح ظذ خػقف.

 م مسؾؿ مـ رواه قمـ اعمغػمة سمغػم هذا اًمؾػظ، وأـمـى ذم ذيمر مـ رواه قمـ اعمغػمة سمف، وهؿ:صمؿ ذيمر اإلمو

[ ومحزة وقمروة اسمـو 6،  5[ وىمبقصي سمـ سُمرمي ]4[ وقمكم سمـ رسمقعي ]3[ واألؾمقد سمـ هالل ]2[ مرسوق ]1]

[ 13د سمـ قمبقدة ][ وؾمع12[ وقمومر ]11[ وأسمق ؾمؾؿي ]12[ وأسمق اًمسوئى ]9[ واحلسـ ]8[ وقمّبود ]7اعمغػمة ]

 [ وضمبػم سمـ طمقي اًمثؼػل  يمؾفؿ قمـ اعمغػمة سمف.16[ وزرارة سمـ أيب أورم ]15[ وقمؿرو سمـ وهى ]14وومضوًمي ]

ومؽؾ هم اء ىمد اشمػؼقا قمغم ظمالف روايي أيب ىمقس قمـ هزيؾ، ومـ ظموًمػ ظمالف سمعض هم اء »ىمول مسؾؿ: 

ؾ ومقف قمغم أيب ىمقس أؿمبف، وسمف أومم مـف هبزيؾ سملم ألهؾ اًمػفؿ مـ احلػظ ذم كؼؾ هذا اخلؼم، وحتؿؾ ذًمؽ. واحلؿ

ألن أسمو ىمقس ىمد اؾمتـؽر أهؾ اًمعؾؿ مـ روايتف أظمبورًا همػم هذا اخلؼم، ؾمـذيمرهو ذم مقاضعفو إن ؿموء اهلل.... ىمول 

قمغم اًمثقري ومؼول: مل جيلء سمف  -يعـل طمديٌ اعمغػمة مـ روايي أيب ىمقس-قمبداهلل سمـ اعمبورك: قمرضً هذا احلديٌ 

 . «سك أن يؽقن ومهوهمػمه، ومع

 ادثول افسودس ظؼ:

 ]كؽورة ادتـ[

صمؿ رضمع إمم  اقمتؿ رضمؾ قمـد اًمـبل قمـ أيب طموزم قمـ أيب هريرة ىمول:  يزيد سمـ يمقسون اًمثوسمً قمـ ديٌىمدم احل

 أهؾف ومقضمد اًمصبقي ىمد كومقا وملشموه أهؾف سمطعومف ومحؾػ  ا يليمؾ مـ أضمؾ ةبقتف، صمؿ سمدا ًمف ومليمؾ، وملشمك رؾمقل اهلل 

 .«ا مـفو ؾؾقلاهو وفقؽػر ظـ يؿقـفمـ حؾػ ظذ يؿغ ؾرأى ؽرهو خر»: ر ذًمؽ ًمف، ومؼول رؾمقل اهلل ومذيم

 وهذا ادعـك ثوبً حمػقظ:

 ] مـ حديٌ أيب هريرة[

 ورواه موًمؽ وؾمؾقامن سمـ سمالل قمـ ؾمفقؾ قمـ أسمقف.

 ]ومـ حديٌ أيب مقشك[

 [ رواه همقالن سمـ ضمرير وهمػمه قمـ أيب سمردة قمـ أيب مقؾمك.1]
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 [ ومـ طمديٌ محقد قمـ أكس قمـ أيب مقؾمك.2]

 [ ومـ طمديٌ أيب ىمالسمي واًمؼوؾمؿ سمـ قموةؿ قمـ زهدم قمـ أيب مقؾمك.3]

 ]ومـ حديٌ أيب افدرداء[

 مـ طمديٌ سمرس سمـ قمبقد اهلل قمـ أيب قموئذ قمـ أيب اًمدرداء.

 ]ومـ حديٌ ظدي بـ حوتؿ[

 سمـ طموشمؿ سمف.رواه متقؿ سمـ ـمرومي وقمبداهلل سمـ قمؿرو مقمم احلسـ سمـ قمكم قمـ قمدي 

 ]ومـ حديٌ ظقف بـ موفؽ ظـ أبقف[

 رواه أسمق اًمزقمراء قمـ قمقف سمف.

 .ليت اًمذي هق ظمػم ويؽػر قمـ يؿقـفومفذه يمؾفو أطموديٌ صموسمتي ذم أمر احلوًمػ إن رأى ظمػمًا مـ يؿقـف أن ي

 خوفػفو هذا احلديٌ:

مـ حؾػ ظذ يؿغ رأى ؽرهو  ذـر افـبل »مو رواه هشقؿ قمـ حيقك سمـ قمبقد اهلل قمـ أسمقف قمـ أيب هريرة ىمول: 

 .«خرًا مـفو، ؾلتك افذي هق خر ؾفق ـػورتف

ومؾق مل يؽـ ممو شمبلم ومسود هذه اًمروايي إ ا مو ذيمركو ىمبؾ مـ روايي ؾمفقؾ، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة. »ىمول مسؾؿ: 

ػك ذًمؽ، ومؽقػ : )ومؾقلهتو وًمقؽػر قمـ يؿقـف( ًمؽويزيد سمـ يمقسون، قمـ أيب طموزم، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمـبل 

ومعف طمديٌ أيب مقؾمك، وقمدي سمـ طموشمؿ، وأيب اًمدرداء، وهمػمهؿ؟ سمؿثؾ هذه اًمروايي وأؿمبوهفو شمرك أهؾ 

 .«ـ قمبقد اهلل،  ا يعتدون سمفاحلديٌ طمديٌ حيقك سم

 ادثول افسوبع ظؼ:

 ]كؽورة ادتـ واإلشـود[

يذيمر قمـ أسمقف قمـ أيب الن مو رواه معدي سمـ ؾمؾقامن أسمق قمثامن ةوطمى اًمطعوم ىمول: ؾمؿعً حمؿد سمـ قمج

مـ أتك جـوزة ؾوكرصف ظؾقفو إػ أهؾفو ـون فف ؿراط، ؾنذا صقعفو ـون فف ؿراط، ؾنذا صذ ظؾقفو »هريرة ىمول: 

: وافؼراط مثؾ جبؾ أحد أو ـون فف ؿراط، ؾنذا جؾس حتك يؼه ؿضوؤهو ـون فف ؿراط، وؿول رشقل اهلل 

 .«أظظؿ مـ جبؾ أحد

 كؽورة ادتـ:
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ومفذه اًمروايي، اعمتؼـقن مـ أهؾ احلػظ قمغم ظمالومفو، وأهنؿ مل يذيمروا ذم احلديٌ إ ا ىمػماـملم: »مسؾؿ: ىمول 

ىمػماط عمـ ةغم قمؾقفو صمؿ يرضمع، وعمـ اكتظر دومـفو ىمػماـمون، يمذًمؽ روى أةحوب أيب هريرة قمـ أيب هريرة قمـ 

 .«ضمقه ذوات قمددسمق ، ويروي قمـ همػم أيب هريرة قمـ اًمـبل اًمـبل 

 :ورة اإلشـودأمو كؽ

 .«-يمام ؾمقليت–وظمقًمػ ذم إؾمـوده قمـ اسمـ قمجالن »ومؼول اإلموم مسؾؿ: 

 :ثؿ ذـر ضرق احلديٌ ظـ أيب هريرة 

 احلديٌ. [ ومرواه حيقك قمـ يزيد سمـ يمقسون قمـ أيب طموزم، قمـ أيب هريرة قمـ اًمـبل1]

 .[ ورواه أسمق قموةؿ قمـ اسمـ قمجالن قمـ اعمؼؼمي قمـ أيب هريرة، قمـ اًمـبل2]

 .ورواه اًمزهري قمـ اسمـ اعمسقى قمـ أيب هريرة قمـ اًمـبل [3]

 .[ ورواه أسمق مزاطمؿ قمـ أيب هريرة4]

 .[ واًمقًمقد سمـ قمبد اًمرمحـ قمـ أيب هريرة5]

 ]وصوهد مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو[

 .اًمسوئى سمـ يزيد قمـ قموئشي قمـ اًمـبلرواه 

 []وصوهد مـ حديٌ افزاء

 ء مثؾ ذًمؽ.رواه اعمسقى سمـ راومع قمـ اًمؼما

 ]وصوهد مـ حديٌ أيب شعقد[

 سمؿثؾ ذًمؽ.  ؾمؾقامن سمـ سمالل قمـ قمؿرو سمـ حيقك قمـ اسمـ يقؾمػ سمـ ؾمالم قمـ أيب ؾمعقد قمـ اًمـبل 

 ادثول افثومـ ظؼ:

 ]كؽورة اإلشـود[

أـثر مـ ظؼيـ مرة يؼرأ دم  شؿعً رشقل اهلل »ؾمحوق قمـ جموهد، قمـ اسمـ قمؿر ىمول: مو رواه أسمق إ

 «﴾أحٌد  اهللُ  ق  هُ  ؾ  ؿُ ﴿، و ﴾ون  رُ و افؽوؾر أُي  و ي   ؾ  ؿُ ﴿ادغرب وافرـعتغ ؿبؾ افػجر بـ:  افرـعتغ بعد

 ورواه إسمراهقؿ اًمـخعل، قمـ جموهد، قمـ اسمـ قمؿر هبذا.

 .«وهذا اخلؼم وهؿ قمـ اسمـ قمؿر»ىمول مسؾؿ: 
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ةالشمف سموًمؾقؾ مـ شمطقع  اًمروايوت اًمثوسمتي قمـ اسمـ قمؿر أكف ذيمر مو طمػظ قمـ اًمـبل »واؾمتدل مسؾؿ سملن 

ـون يصذ رـعتغ خػقػتغ إذا  ورـعتل افػجر، أخزتـل حػصي أن افـبل »واًمـفور ومذيمر قمنم ريمعوت صمؿ ىمول: 

ومؽقػ ؾمؿع مـف أيمثر مـ قمنميـ مرة ىمراءشمف ومقفو وهق خيؼم  «ؾقفو ضؾع افػجر وـوكً شوظي ال أدخؾ ظذ افـبل 

 .«أكف طمػظ اًمريمعتلم مـ طمػصي قمـ اًمـبل 

 فروايوت افدافي ظذ ذفؽ:ثؿ ذـر ا

 «ؿبؾ افظفر رـعتغ صؾقً مع افـبل »وأيقب قمـ كوومع، قمـ اسمـ قمؿر ىمول: [  مو رواه قمبقداهلل وموًمؽ 1]

 .وؾموىمف

 [ ومو رواه اًمزهري قمـ ؾمومل قمـ أسمقف مثؾف.2]

يصكم يمون  ومؼد صمبً مو ذيمركو مـ روايي ؾمومل وكوومع قمـ اسمـ قمؿر أن طمػصي أظمؼمشمف أن اًمـبل »ىمول مسؾؿ: 

 .«وهؿ همػم حمػقظريمعتل اًمػجر ان روايي أيب إؾمحوق وهمػمه صمؿ ذيمر قمـ اسمـ قمؿر أكف طمػظ ىمراءة اًمـبل 

 ادثول افتوشع ظؼ:

 ]كؽورة ادتـ، يؽشػفو مذهى افراوي[

مو رواه قمؿر سمـ قمبد اهلل اسمـ أيب ظمثعؿ طمدصمـل حيقك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمؾؿي قمـ أيب هريرة أن رضمالً ىمول: يو 

 .«ي، وفؾؿسوؾر ثالثي أيوم وفقوفقفـفؾؿؼقؿ يقم وفقؾ»اهلل مو اًمطفقر سموخلػلم؟ ىمول:  لرؾمق

هذه اًمروايي ذم اعمسح قمـ أيب هريرة ًمقسً سمؿحػقفمي، وذًمؽ أن أسمو هريرة مل حيػظ اعمسح قمـ »ىمول مسؾؿ: 

 .«ًمثبقت اًمروايي قمـف سمنكؽوره اعمسح قمغم اخلػلم اًمـبل 

ً أسمو هريرة حمؿد صمـو ؿمعبي قمـ يزيد سمـ زاذان ىمول: ؾمؿعً أسمو زرقمي ىمول، ؾملًمصمؿ روى قمـ حمؿد سمـ اعمثـك صمـو 

 قمو سمامء ومتقضل، وظمؾع ظمػقف، وىمول:ىمول: ومدظمؾ أسمق هريرة دار مروان سمـ احلؽؿ، ومبول صمؿ د ،قمـ اعمسح قمغم اخلػلم

 .«مو أمركو اهلل أن كؿسح ظذ جؾقد افبؼر وافغـؿ»

يب رزيـ قمـ أيب هريرة إكؽوره اعمسح قمغم اخلػلم، وًمق يمون ىمد طمػظ ومؼد ةح سمروايي أيب زرقمي، وأ»ىمول مسؾؿ: 

 مو أمركو اهلل»يمون أضمدر اًمـوس وأو اهؿ ًمؾزومف واًمتديـ سمف. ومؾام أكؽره اًمذي ذم اخلؼم مـ ىمقًمف:  اعمسح قمـ اًمـبل 

ن ذًمؽ أكف ل، سم«مو أبويل ظذ طفر محور مسحً أو ظذ خػل» :واًمؼقل اآلظمر «أن كؿسح ظذ جؾقد افبؼر وافغـؿ

واهل اًمروايي، أظمطل ومقف إمو ؾمفقًا أو  وإن مـ أؾمـد ذًمؽ قمـف قمـ اًمـبل  ،همػم طموومظ اعمسح قمـ رؾمقل اهلل
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وف األظمبور شمعؿدًا، ومبجؿع هذه اًمروايوت ومؼوسمؾي سمعضفو سمبعض، شمتؿقز ةحقحفو مـ ؾمؼقؿفو، وشمتبلم رواة ضع

قمؿر سمـ قمبداهلل سمـ أيب ظمثعؿ وأؿمبوهفؿ مـ كؼؾي  وًمذًمؽ أضعػ أهؾ اعمعرومي سموحلديٌ مـ أضدادهؿ مـ احلػوظ،

 .«ًمثؼوت اعمعرووملم مـ احلػوظاألظمبور، ًمروايتفؿ األطموديٌ اعمستـؽرة اًمتل ختوًمػ روايوت ا

 ادثول افعؼون:

 ]كؽورة ادتـ، يؽشػفو مذهى افراوي[

افسػر واحلرض دم  صؾقً مع افـبل »ىمول: قمـ قمطقي قمـ اسمـ قمؿر  (1)مو رواه احلسـ سمـ ةوًمح قمـ ومراس

تغ ؾصذ افظفر دم احلرض أربعو وبعدهو رـعتغ وافعرص أربعو وفقس بعدهو يشء وادغرب ثالثو وبعدهو رـع

 وؾموىمف. «وافعشوء أربعو وبعدهو رـعتغ

 ورواه اسمـ أيب ًمقغم، قمـ قمطقي، قمـ اسمـ قمؿر هبذا.

 ؿر قمغم ظمالف ذًمؽ.يمون يصكم اًمسبحي سمعد اًمػريضي ذم اًمسػر، ومذهى اسمـ قم ومػقف أن اًمـبل 

 ثؿ روى مسؾؿ األشوكقد افتل ختوفػ مو كؼؾف ظطقي:

صحبً ابـ ظؿر دم ضريؼ مؽي »اسمـ قمؿر سمـ اخلطوب قمـ أسمقف ىمول: [ مو رواه قمقسك سمـ طمػص سمـ قموةؿ 1]

 .وؾموق احلديٌ «ذ فـو افظفر رـعتغؿول: ؾص

يمؾفؿ قمـ اسمـ  (2)ووسمرة سمـ قمبداًمرمحـورواه مثؾف قمقسك سمـ ـمؾحي سمـ قمبقداهلل وقمثامن سمـ قمبداهلل سمـ رساىمي 

 .(3)ويمذا طمؽوه كوومع قمـ اسمـ قمؿر، حي ذم اًمسػر ىمبؾ اعمؽتقسمي وسمعدهواًمسب قمؿر ذم شمرك اًمـبل 

                                                           
 (.36)ص "قمؾؾ اًمؽممذي"كم قمـف وقمـ قمطقي مؼروكلم قمـ اسمـ قمؿر، وأكؽره اًمبخوري يمام ذم شموسمع قمطقي ومقف كوومع مقمم اسمـ قمؿر ذم روايي اسمـ أيب ًمق (1)

 .«و ؾمومل و طمػص سمـ قموةؿ أقمؾؿ سموسمـ قمؿر وأطمػظ حلديثف مـ قمطقي سمـ ؾمعد»(: 246/  2) "اًمصحقح"ىمول اسمـ ظمزيؿي ذم  (2)

ظموئػ أن  ا دمقز روايتفو إ ا شمبلم قمؾتفو  ا إهنو أقمجقسمي ذم اعمتـ إ ا أهنو أقمجقسمي وىمد روى اًمؽقومققن أقمجقسمي قمـ اسمـ قمؿر إين »  (:244/  2ىمول اسمـ ظمزيؿي ) (3)

ذم احلرض واًمسػر ومصؾقً معف ذم احلرض اًمظفر أرسمع  ذم اإلؾمـود ذم هذه اًمؼصي رووا قمـ كوومع و قمطقي سمـ ؾمعد اًمعقذم قمـ اسمـ قمؿر ىمول : ةؾقً مع اًمـبل 

س سمعدهو رء واعمغرب صمالصمو وسمعدهو ريمعتلم واًمعشوء أرسمعو وسمعدهو ريمعتلم واًمغداة ريمعتلم وىمبؾفو ريمعتلم ريمعوت وسمعدهو ريمعتلم واًمعٍم أرسمع ريمعوت ًمق

يـؼص ذم طمرض وةؾقً معف ذم اًمسػر اًمظفر ريمعتلم وسمعدهو ريمعتلم واًمعٍم ريمعتلم وًمقس سمعدهو رء واعمغرب صمالصمو وسمعدهو ريمعتلم وىمول هل وشمر اًمـفور  ا 

و قمطقي سمـ ؾمعد اًمعقذم كوه أسمق اخلطوب كو موًمؽ سمـ ؾمعػم كو اسمـ أيب ًمقغم قمـ كوومع  لم واًمغداة ريمعتلم وىمبؾفو ريمعتلم، وسمعدهو ريمعت و ا ؾمػر واًمعشوء ريمعتلم

وروى هذا اخلؼم مجوقمي مـ اًمؽقومقلم قمـ قمطقي قمـ اسمـ قمؿر مـفؿ أؿمعً سمـ ؾمقار و ومراس و طمجوج سمـ أرـموة مـفؿ مـ اظمتٍم احلديٌ ومـفؿ  ، قمـ اسمـ قمؿر

 ـ ذيمره سمطقًمف.م

ققمو مو سموًمقً أن وهذا اخلؼم  ا خيػك قمغم قمومل سموحلديٌ أن هذا همؾط وؾمفق قمـ اسمـ قمؿر ىمد يمون اسمـ قمؿر رمحف اهلل يـؽر اًمتطقع ذم اًمسػر ويؼقل ًمق يمـً متط 

 .« ا يصكم ىمبؾفو و ا سمعدهو ذم اًمسػر أشمؿ اًمصالة وىمول : رأيً رؾمقل اهلل 
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 ادثول احلودي وافعؼون:

 ]كؽورة ادتـ، يؽشػفو مذهى افراوي[

 ر دم ظفد افـبل ـون افـوس خيرجقن صدؿي افػط»ـ أيب رواد قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر: مو رواه قمبد اًمعزيز سم

وع حـطي مؽون صوع وشؾؿ صوع صعر أو متر أو شؾً أو زبقى ؾؾام ـون ظؿر وـثرت احلـطي جعؾ ظؿر كصػ ص

 .«مـ تؾؽ األصقوء

 وىمد ذيمر اإلموم مسؾؿ روايي أةحوب كوومع سمخالف مو رواه قمبداًمعزيز:

ظو مـ رمضون ظذ افـوس صو ؾرض زـوة افػطر مـ أن رشقل اهلل »ومرواه موًمؽ قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر: [ 1]

 .وؾموىمف «متر أو صوظو مـ صعر

 [ وقمبقد اهلل وأيقب سمـ مقؾمك واًمؾقٌ واًمضحوك سمـ قمثامن وحمؿد سمـ إؾمحوق قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر.                                      2-6]

د ذم طمديثف ةدىمي ومفم اء األضمؾي مـ أةحوب كوومع ىمد أـمبؼقا قمغم ظمالف روايي اسمـ أيب روا»ىمول مسؾؿ: 

اًمػطر وهؿ ؾمبعي كػر، مل يذيمر أطمد مـفؿ ذم احلديٌ اًمسؾً و ا اًمزسمقى، ومل يذيمروا ذم أكف ضمعؾ مؽون شمؾؽ 

ؾعدل افـوس بف بعد »األؿمقوء كصػ ةوع طمـطي. إكام ىمول أيقب اًمسختقوين وأيقب سمـ مقؾمك واًمؾقٌ ذم طمديثفؿ: 

روايوت طملم يتوسمع هم اء مـ أةحوب كوومع قمغم ، ومؼد قمرف مـ قمؼؾ احلديٌ وأؾمبوب اًم«كصػ صوع مـ بر

ظمالف مو روى اسمـ أيب رواد، ومؾؿ يذيمروا مجقعو ذم احلديٌ إ ا اًمشعػم واًمتؿر، واًمسؾً واًمزسمقى حيؽك قمـ اسمـ 

طك إ ا اًمتؿر، إ ا مرة أقمقزه اًمتؿر وملقم قمؿر قمغم همػم ةحي، إذ يمون اسمـ قمؿر  ا يعطل ذم دهره سمعد اًمـبل 

 .«اًمشعػم

 م مسؾؿ كؽورة ادتـ بـ:ؾؽشػ اإلمو

 وًمسؼم ًمسػمة اًمراوي.وسم[ 2].                        [ اعمعروف مـ مذهى اًمراوي1]

 ادثول افثوين وافعؼون:

 ]كؽورة افسـد وادتـ[

. ومؼؾً: «ألهؾ افعراق ؿركو ً رشقل اهلل وؿّ »د اًمرزاق ىمول: ؾمؿعً موًمؽو يؼقل: مو رواه إؾمحوق قمـ قمب

ومحدصمً سمف معؿر ومؼول: ىمد رأيً أيقب دار مرة  ؟ ىمول: أظمؼمكقف كوومع قمـ اسمـ قمؿر،و قمبد اهللمـ طمدصمؽ هذا يو أسم

 إمم ىمرن وملطمرم مـفو.
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 .«وأظمؼمين سمعض أهؾ اعمديـي أن موًمؽو سملظمرة حموه مـ يمتوسمف»ىمول قمبد اًمرزاق: 

 ثؿ بغ اإلموم مسؾؿ اخلطل دم افراويي ظـ ظبدافرزاق، ؾرواه:

يؾ أهؾ ادديـي مـ » :ىمول ىمرأت قمغم موًمؽ قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر أن رؾمقل اهلل  [ قمـ حيقك سمـ حيقك ىمول:1]

ويؾ »ىمول:  . ىمول قمبداهلل، وسمؾغـل أن رؾمقل اهلل «ذي احلؾقػي، وأهؾ افشوم مـ اجلحػي، وأهؾ كجد مـ ؿرن

 .«افقؿـ مـ يؾؿؾؿ أهؾ

 واسمـ ضمريٍ قمـ كوومع.[ قمـ قمبقداهلل واًمؾقٌ وحيقك سمـ ؾمعقد وطمجوج واسمـ قمقن واًمضحوك 8 -2]

 وذـر: متوبعوت فـوؾع:

 .[ ؾمومل سمـ قمبداهلل سمـ قمؿر قمـ أسمقف2].                                   [ قمبداهلل سمـ ديـور قمـ اسمـ قمؿر1]

 .[ مقؿقن سمـ مفران قمـ اسمـ قمؿر4]                                     .[ ةدىمي سمـ يسور قمـ اسمـ قمؿر3]

 :ف مـ حديٌ ؽر ابـ ظؿروذـر افشوهد ف

 .[ مو رواه أسمق اًمزسمػم وقمطوء قمـ ضموسمر2]            .[ مو رواه ـمووس وحمؿد سمـ قمكم قمـ اسمـ قمبوس1]

 [ مو رواه اًمؼوؾمؿ قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو.3]

، م مو ذم طمديٌ اسمـ قمؿر واسمـ قمبوس.، إلطمرام اعمحروموًمثوسمً اًمصحقح مـ شمقىمقً رؾمقل اهلل »ىمول مسؾؿ: 

وموًمظوهر مـ هذا اًمؽالم يمؾف، ، سمام ذم احلديٌ «ـ ودـ أتك ظؾقفـؾفل هل»: ؽ يمؾ ذًمؽ ذم روايتف قمـ اًمـبل ذًم

وىمد يؿؽـ أن شمؽقن هذه اًمزيودة مـ ىمقل اسمـ قمبوس، ًمقس مـؼق اً ذم احلديٌ ، أكف مسؽمق ذم اًمروايي قمـ اًمـبل 

 .«قمـ اًمـبل 

أن » يؽقن ذًمؽ مو طمػظ قمـ كوومع قمـ اسمـ قمؿر قل اهلل واًمصحقح اعمحػقظ مـ شمقىمقً رؾم»وىمول رمحف اهلل: 

روى قمبقد اهلل يمام ذيمركو مـ ىمبؾ قمـ  هذا مو  ا حيتؿؾ اًمتقهؿ قمغم موًمؽ، وىمد «وؿً ؿركو ألهؾ افعراق افـبل 

 .«..«ألهؾ افعراق ذات ظرق حّد » :قمـ اسمـ قمؿر كوومع

 .ًمرزاق قمـ موًمؽ ظمطل همػم حمػقظروايي قمبدا سملم أنيمؾ رضمؾ مـ هم اء اعمسؿلم سمعد أن وذيمر أًمػوظ 

ق ذات قمرق، ومؾقس مـفو وىمً ألهؾ اًمعرا وملمو األطموديٌ اًمتل ذيمركوهو مـ ىمبؾ أن اًمـبل »ىمول مسؾؿ: صمؿ 

 «واطمد يثبً

 



 

 تهذيب وترتيب كتاب التمييز

 
27 

 ومـد شمؾؽ األطموديٌ ومؼول:صمؿ 

 []حديٌ جوبر

 .(1)وذًمؽ أن اسمـ ضمريٍ ىمول ذم طمديٌ أيب اًمزسمػم قمـ ضموسمر»

 ]حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو[

 روى هشوم سمـ عوذم، إ كامومؾقس سمؿستػقض قمـ اعم قمـ قموئشي قمـ اًمؼوؾمؿ قمـ أومؾح وملمو روايي اعمعوذم سمـ قمؿران

 و ا يؼر احلديٌ سمؿثؾف إذا شمػرد. -وهق ؿمقخ مـ اًمشققخ- هبرام

 ]حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام[

طمديثف اًمـوس، د اشمؼك قمـ اسمـ قمبوس، ومقزيد هق ممـ ىم قمـ حمؿد سمـ قمكم وأمو طمديٌ يزيد سمـ أيب زيود

 وا اطمتجوج سمخؼمه إذا شمػرد ًمؾذيـ اقمتؼموا قمؾقف مـ ؾمقء احلػظ، واعمتقن ذم روايوشمف اًمتل يروهيو.

 عؾؿ ًمف ؾمامع مـ اسمـ قمبوس، و ا أكف ًمؼقف، أو رآه.د سمـ قمكم  ا يُ وحمؿ

 ]روايي دم حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام[

وذم  «ألهؾ افطوئػ ؿركو»قمـ اسمـ قمؿر، ومؾؿ حيؽؿ طمػظف، ألن ومقف:  قمـ مقؿقن سمـ مفران وأمو روايي ضمعػر

 ومقزوا ذم روايوهتؿ ألهؾ اًمقؿـ أن اسمـ قمؿر مل يسؿع ذًمؽ مـ «وألهؾ كجد ىمركوً »واسمـ ديـور:  روايي ؾمومل وكوومع

 .«جعؾ ألهؾ ادؼق ذات ظرق» :وذم روايي مقؿقن،  اًمـبل 

 .«مـ مقؿقن اًمذي مل يسؿعف مـ اسمـ قمؿر طمد مـفؿ أومم سموًمصحقح قمـ اسمـ قمؿريمؾ وا واسمـ ديـور وكوومع وؾمومل

 تتؿي:

 صمـو حيقك سمـ مقرس أكبو قمبداهلل سمـ اعمبورك د سمـ قمكم سمـ ؿمؼقؼ، ىمول: ؾمؿعً أيبصمؿ روى اإلموم مسؾؿ قمـ حمؿ

ألهؾ اعمديـي وهمػمهؿ إذا أراد أن حيٍ أو يعتؿر أن  ا جيووز ذا احلؾقػي إ ا  ىمول: وىمً رؾمقل اهلل  قمؽرميقمـ 

 طمرامًو، ووىمً ألهؾ اًمشوم اجلحػي ومـ مر هبو مـ همػمهؿ أن  ا جيووزهو إ ا طمرامًو، إ ا أن حيرم وؾموىمف. 

 

 

 

                                                           
 أي مقىمقومو قمؾقف. (1)
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 ادثول افثوفٌ وافعؼون:

 ]كؽورة افسـد[

 :مو رواه

أكف أهدي هلو وحلػصي ضعوم ومهو صوئؿتون » قمـ قموئشي: قمـ قمروة مقي قمـ اسمـ ؿمفوبـ أ[ إؾمامقمقؾ سم1]

 .«أن تصقم يقمو مؽوكف وـوكً بـً ظؿر، ؾلمرهو رشقل اهلل  ؾلؾطرتو ظؾقف، ؾسلفً حػصي رشقل اهلل 

 ورواه قمبداهلل سمـ قمؿر اًمُعؿري قمـ اسمـ ؿمفوب سمف.

 .[ ورواه زمقؾ مقمم قمروة قمـ قمروة قمـ قموئشي2]

 ىمول مسؾؿ: زمقؾ  ا يعرف ًمف ذيمر ذم رء، إ ا ذم هذا احلديٌ ومؼط. وذيمره سموجلرح واجلفوًمي.

 [ ورواه ضمرير سمـ ضموزم قمـ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ قمؿرة قمـ قموئشي.3]

وأمو طمديٌ حيقك سمـ ؾمعقد قمـ قمؿرة قمـ قموئشي، ومؾؿ يسـده قمـ حيقك إ ا ضمرير سمـ طموزم وضمرير »ىمول مسؾؿ: 

حيقك، إكام روى مـ طمديثف كزرًا، و ا يؽود يليت هبو قمغم اًمتؼقيؿ وا اؾمتؼومي وىمد يؽقن مـ مل يعـ ذم اًمروايي قمـ 

 صمؼوت اعمحدصملم مـ يضعػ روايتف قمـ سمعض رضموًمف اًمذي محؾ قمـفؿ ًمؾتثبقً، يؽقن ًمف ذم وىمً وذيمر ىمصي.

سمً اًمبـوين: محود سمـ قمغم أن أصمبً اًمـوس ذم صمو ومـ قمؾامئفؿ و سمقـو مـ هذا اضمتامع أهؾ احلديٌواًمدًمقؾ قمغم م

 ؾمؾؿي.

 حيقك اًمؼطون وحيقك سمـ معلم وأمحد سمـ طمـبؾ وهمػمهؿ مـ أهؾ اعمعرومي. يمذًمؽ ىمول

ومحود يعد قمـدهؿ إذا طمدث قمـ همػم صموسمً يمحديثف قمـ ىمتودة وأيقب ويقكس وداود سمـ أيب هـد واجلريري 

وهمػم محود ذم هم اء أصمبً قمـدهؿ، وحيقك سمـ ؾمعقد وقمؿرو سمـ ديـور وأؿمبوهفؿ، ومنكف خيطئ ذم طمديثفؿ يمثػمًا، 

يمحامد سمـ زيد وقمبداًمقارث ويزيد سمـ زريع واسمـ قمؾقي وقمغم هذا اعمؼول اًمذي وةػـو قمـ محود، ذم طمسـ طمديثف 

وضبطف قمـ صموسمً، طمتك ةور أصمبتفؿ ومقف، ضمعػر سمـ سمرىمون، قمـ مقؿقن سمـ مفران ويزيد سمـ األةؿ ومفق أهمؾى 

ًمق ذهبً شمزن ضمعػرًا ذم همػم مقؿقن واسمـ األةؿ، وشمعتؼم طمديثف قمـ اًمـوس قمؾقف، واًمعؾؿ هبام وسمحديثفام. و

 .«رديء اًمضبط، واًمروايي قمـفؿهمػممهو، يموًمزهري وقمؿرو سمـ ديـور وؾموئر اًمرضمول ًمقضمدشمف ضعقػًو 

 ثؿ حؽؿ اإلموم مسؾؿ بلن مـ رواه ظـ افزهري ظـ ظروة ظـ ظوئشي أخطل.



 

 تهذيب وترتيب كتاب التمييز

 
29 

مـ أؾطر »أكف ىمول:  ي: أظمؼمك قمروة، قمـ قموئشي، قمـ اًمـبل واؾمتدل سمام رواه: اسمـ ضمريٍ ىمول: ىمؾً ًمؾزهر

ىمول: مل أؾمؿع مـ قمروة ذم ذًمؽ ؿمقئَو. وًمؽـ طمدصمـل ذم ظمالومي ؾمؾقامن سمـ قمبداعمؾؽ كوس قمـ  «دم تطقع ؾؾقؼضف

 . ومذيمر احلديٌ.«أةبحً أكو وطمػصي: سمعض مـ يمون ؾملل قموئشي أهنو ىموًمً

هذا احلديٌ قمـ اًمصحقح ومال طموضمي سملطمد إمم اًمتـؼػم قمـ  ومؼد ؿمػك اسمـ ضمريٍ ذم روايي اًمزهري،»ىمول مسؾؿ: 

طمديٌ اًمزهري إمم أيمثر ممو أسمون قمـف اسمـ ضمريٍ مـ اًمـؼر واًمتـؼػم ذم مجع احلديٌ إمم جمفقل، وذًمؽ أكف ىمد ىمول ًمف: 

 .«ومػسد احلديٌ ًمػسود اإلؾمـودطمدصمـل كوس قمـ سمعض مـ يمون ؾملل قموئشي، 

 ادثول افرابع وافعؼون:

  افسـد وؿد تؼدم[]خطل دم

اعمغػمة سمـ  مو رواه حيقك سمـ حيقك ىمول: ىمرأت قمغم موًمؽ، قمـ اسمـ ؿمفوب، قمـ قمبود سمـ زيود ـ وهق مـ وًمد

 .وؾموىمف «.ف.حلوجت أكف ذهى مع رشقل اهلل »ؿمعبي ـ قمـ اعمغػمة: 

 ؾلخطل اإلموم موفؽ بـ أكس دو ذـر أكف مـ وفد ادغرة بـ صعبي.

 ديٌ:وذـره ظذ وجف افصحي مـ ح

ــو مع رشقل اهلل » ؾمػقون، أظمؼمه أن اعمغػمة ىمول: [ أيب أويس قمـ اسمـ ؿمفوب، أن قمبود سمـ زيود سمـ أيب1]

…». 

 [ وقمـ يقكس قمـ اسمـ ؿمفوب طمدصمـل قمبود سمـ زيود.2]

 [ اًمؾقٌ وقمؼقؾ قمـ اسمـ ؿمفوب: أظمؼمين قمبود سمـ زيود، قمـ قمروة. 4،  3]

 ؿمفوب، قمـ قمبود.[ ورواه قمبد اًمرزاق أكو اسمـ ضمريٍ قمـ اسمـ 5]

وموًمقهؿ مـ موًمؽ ذم ىمقًمف: قمبود سمـ زيود ـ مـ وًمد اعمغػمة ـ وإكام هق قمبود سمـ زيود سمـ أيب ؾمػقون يمام »ىمول مسؾؿ: 

ومرسه أسمق أويس ذم روايتف، واعمحػقظ قمـدكو مـ روايي اًمزهري، روايي اسمـ ضمريٍ،  اىمتصوةف احلديٌ قمـ 

 .«أسمقف اًمزهري قمـ قمبود سمـ زيود قمـ قمروة سمـ اعمغػمة قمـ
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 ادثول اخلومس وافعؼون:

 ]خطل دم افسـد وؿد تؼدم[

صؾقـو وراء ظؿر بـ »بد اهلل سمـ قمومر سمـ رسمقعي يؼقل: مو رواه ىمتقبي صمـو موًمؽ قمـ هشوم قمـ أسمقف أكف ؾمؿع قم

: اخلطوب افصبح ؾؼرأ شقرة يقشػ وشقرة احلٍ ؿراءة بطقئي. ؾؼؾً: إذن واهلل ـون يؼقم حغ يطؾع افػجر! ؿول

 .«أجؾ

 ذـر اإلموم مسؾؿ بلن أصحوب هشوم خوفػقا موفؽو دم اإلشـود، ؾؾؿ يذـروا )ظـ أبقف(.

 ومرواه:

 [ أسمق أؾمومي قمـ هشوم قمـ قمبداهلل سمـ قمومر.1]

 [ ويمقع قمـ هشوم قمـ قمبداهلل سمـ قمومر.2]

 [ طموشمؿ قمـ هشوم قمـ قمبداهلل سمـ قمومر.3]

مو  واًمصقاب (1)قا ذم هذا اإلؾمـود قمغم ظمالف موًمؽومفم اء قمدة مـ أةحوب هشوم يمؾفؿ ىمد أمجع»ىمول مسؾؿ: 

 .«موًمؽ ىموًمقا دون مو ىمول

اًمؽمشمقى واًمتفذيى سمؼؾؿ اًمػؼػم إمم قمػق رسمف اًمعكم سمدر سمـ قمكم اًمعتقبل يقم اجلؿعي اًمسوسمع مـ مجودى األومم شمؿ 

 سمؿديـي اًمريوض. 1433ؾمـي 
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