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 .Iاٌّمذِح
هعشفت الحذيث الفشد وأقساهَ  ،والتفشد الوخالف وأًواعَ ،وبياى هعٌى صيادة
الثقت ،وعٌذ تعاسض صيادة الثقت هع الحذيث تعتبش ُزٍ الضيادة هي الحذيث.
ِٛ .IIػٛع اٌّماٌح
التفشد:
إر ا أفشد اٌشا ٞٚتشٚا٠ح دذ٠ث٠ ٌُ ,شاسوٗ غ١شٖ ف ٟسٚا٠ح رٌه اٌذذ٠ث؛ فال ٠خٍ ٛاٌذاي
ِٓ أدذ أِش:ٓ٠
أ -أْ ٠ى٘ ْٛزا اٌذذ٠ث اٌز ٞأفشد تٗ سا١ٌ ٗ٠ٚس ٌٗ ِؼاسع أِ ٚخاٌف .
ب -أْ ٠ى٘ ْٛزا اٌذذ٠ث اٌز ٞأفشد تٗ ساِ ٌٗ ٗ٠ٚؼاسع أِ ٚخاٌف.
ٌزٌه لسُ اٌؼٍّاء اٌرفشد إٌ ٝلسّ:ٓ١
اًل
أٚو :اٌرفشد غ١ش اٌّخاٌف ٕ٠مسُ إٌٛٔ ٝػ: ٓ١
إٌٛع األٚي :ذفشد اٌثمح .
إٌٛع اٌثأ :ٟذفشد غ١ش اٌثمح.
اًل
أٚو :ذفشد اٌثمح غ١ش اٌّخاٌف ٌٗ طٛسذاْ:
اٌظٛسج األ : ٌٝٚأْ ٠ش ٞٚاٌثمح دذ٠ثا و ٠ؼشف إو ِٓ جٙرٗ١ٌٚ ,س ٌٙزا اٌذذ٠ث ِا
٠ؼاسػٗ؛ فٙزا اٌذذ٠ث ِمثٛي تال خالف ت ْٟاٌؼٍّاء.
اٌظٛسج اٌثأ١ح :ص٠ادج وٍّح أ ٚجٍّح أ ٚأوثش ف ٟاٌذذ٠ث.
ثأ١اًلا :ذفشد غ١ش اٌثمح غ١ش اٌّخاٌف:
إرا أفشد اٌشا ٞٚاٌز ٞو ٛ٠ثك تذفظٗ ٚإذمأٗ٠ ٌُٚ ,ىٓ ِٓ أفشد تٗ ِخاٌفاًلا ٌّا سٚاٖ
غ١شٖ ,فإْ واْ اٌشا ٞٚاٌز ٞأفشد تاٌذذ٠ث طذٚلا اسرذسٕا دذ٠ثٗ ,أ : ٞػذدٔاٖ حسٕا,
ٚإْ واْ اٌشا ٞٚػؼ١فاًلا ِٓ ٌٛٚ ,لثً دفظٗ سددٔا ِا أفشد تٗٚ ,واْ ِٓ لث ً١اٌشار
إٌّىش.
ثأ١اًلا :اٌرفشد اٌّخاٌف:
ٕ٠مسُ اٌرفشد اٌّخاٌف إٌٛٔ ٝػ:ٓ١
اًل
أٚو :ذفشد اٌثمح اٌّخاٌف:
إرا س ٜٚاٌثمح دذ٠ثاًلا خاٌف تٗ سٚا٠ح ِٓ ٘ ٛأٚثك ِٕٗ ,تاٌذفع أ ٚتاٌؼذدّ٠ ٌُٚ ,ىٓ اٌجّغ
ت ٓ١اٌذذ٠ث ٓ١تٛجٗ ِٓ ٚج ٖٛاٌجّغ ,واْ ِا سٚاٖ اٌثمح ّاًل
شاراِٚ ,ا سٚاٖ األٚثك ٠ماي ٌٗ :
اٌّذفٛظ.
ثأ١اًلا :ذفشد غ١ش اٌثمح اٌّخاٌف:
إرا س ٜٚاٌؼؼ١ف دذ٠ثاًلا خاٌف تٗ سٚا٠ح ِٓ ٘ ٛإِٔٗ ٌٝٚ؛ فذذ٠ث اٌشا ٞٚاٌؼؼ١ف ٠ماي
ٌٗ :إٌّىشِٚ ,ماتٍٗ ٠ماي ٌٗ :اٌّؼشٚف.
ص٠ادج اٌثماخ:
إرا س ٜٚاٌثمح دذ٠ثاًلا إو أٔٗ صاد ف ٗ١وٍّح أ ٚجٍّح أ ٚأوثش؛ أفشد تٙزٖ اٌض٠ادج ػٓ تم١ح
اٌشٚاج اٌشا ٓ٠ٚألطً اٌذذ٠ث  -أ :ٞاٌشٚاج اٌشاٌٍ ٓ٠ٚذذ٠ث تذ٘ ْٚزٖ اٌض٠ادج اٌر ٟصاد٘ا
اٌثمح -فٕ١ظش إٌ٘ ٝزٖ اٌض٠ادج اٌر ٟصاد٘ا اٌثمح:
أ -إْ وأد ٘زٖ اٌض٠ادج و ٛ٠جذ ذؼاسع تٕٙ١ا ٚت ٓ١أطً اٌذذ٠ث  ,فرى٘ ْٛزٖ اٌض٠ادج
واٌذذ٠ث اٌّسرمً ,اٌزٕ٠ ٞفشد تشٚا٠رٗ ثمح؛ فرىِ ْٛمثٌٛح ػٕذ جّٛٙس اٌؼٍّاء.
ب -إْ وأد ٘زٖ اٌض٠ادج ِٕاف١ح ألطً اٌذذ٠ث ,فٍٍؼٍّاء ف ٟرٌه والَ.

ألساَ اٌض٠ادج اٌٛالؼح فِ ٟرٓ اٌذذ٠ث ذٕمسُ اٌض٠ادج اٌٛالؼح فِ ٟرٓ اٌذذ٠ث إٌ ٝلسّ:ٓ١
اًل
أٚو :ص٠ادج اٌظذات :ٟاذفك اٌؼٍّاء ػٍ ٝلثٛي ص٠ادج اٌظذات ,ٟإرا طخ إسٕاد اٌذذ٠ث إٌٝ
٘زا اٌظذات.ٟ
ثأ١اًلا :ص٠ادج غ١ش اٌظذات : ٟاخرٍف اٌؼٍّاء ف ٟلثٛي ص٠ادج غ١ش اٌظذات ِٓ ٟاٌراتؼٓ١
اٌثماخ؛ فّٓ تؼذُ٘٘ٚ ,زٖ ِزا٘ث.ُٙ
اًل
أٚوِ :ز٘ة اٌجّٛٙس  :ر٘ة جّٛٙس اٌؼٍّاء ِٓ اٌّذذ ثٚ ٓ١اٌفمٙاء إٌ ٝلثٛي ص٠ادج اٌثمح
ِطٍماًلاٚ ,سٛاء غ١شخ اٌذىُ اٌثاتد أَ وٚ ,سٛاء أٚجثد ٔمغ أدىاَ ثثرد تخثش ٌ١سد
٘ ٟف ٗ١أَ و.
ظا ٚو ِٓ غ١شٖ.
ثأ١اًلا :ل :ً١و ذمثً ص٠ادج اٌثمح ِطٍماًلا و ِّٓ سٚاٖ ٔال اًل
ظا.
ظا ٚو ذمثً ِّٓ سٚاٖ ِشج ٔال اًل
ثاٌثاًلا :ل :ً١ذمثً إْ صاد٘ا غ١ش ِٓ سٚاٖ ٔال اًل
سات اًلؼا :لاي اتٓ اٌظثاؽ ف : ٗ١إْ روش أٔٗ سّغ وً ٚادذ ِٓ اٌخثش ٓ٠فِ ٟجٍسٓ١؛ لثٍد
اٌض٠ادج ٚوأا خثش٠ٚ ,ٓ٠ؼًّ تّٙاٚ ,إْ ػضا رٌه إٌِ ٝجٍس ٚادذٚ ,لاي  :وٕد أُٔس١د ٘زٖ
اٌض٠ادج لثً ِٕٗٚ ,إو ٚجة اٌرٛلف فٙ١ا.
أرمذ اٌذافع اتٓ دجش ِٓ لثً اٌض٠ادج ِطٍماًلا تذ ْٚل١ذ ٚو ششؽ ,فماي  -سدّٗ هللا ذؼاٌ: -ٝ
ٚاشرٙش ػٓ جّغ ِٓ اٌؼٍّاء اٌمٛي تمثٛي اٌض٠ادج ِطٍماًلا ِٓ ,غ١ش ذفظٚ ,ً١و ٠رأذ ٝرٌه
ػٍ ٝؽش٠ك اٌّذذث ٓ١اٌز٠ ٓ٠شرشؽ ْٛف ٟاٌظذ١خ أو ٠ىّ ْٛاًل
شارا؛ ثُ ٠فسش ْٚاٌشزٚر :
تّخاٌفح اٌثمح ِٓ ٘ ٛأٚثك ِٕٗ.
ٚلذ ذٕثٗ اتٓ اٌظالح ٚإٌٌّ ٞٚ ٛا ذٕثٗ ٌٗ اٌذافع اتٓ دجشٌٚ ,زٌه لسّٛا ص٠ادج اٌثمح إٌٝ
ثالثح ألساَ:
اٌّخاٌف ٚو إٌّاف١ح أْ ٕ٠فشد ثمح تجٍّح دذ٠ث و ذؼشع فٙ١ا ٌّا سٚاٖ
ج
أٚو :اٌض٠ادج غ١ش
غ١شٖ تّخاٌفح اًل
أطال ,فٙزٖ اٌض٠ادج ِمثٌٛح تاذفاق اٌؼٍّاء وّا لاي اٌخط١ة؛ ألْ ٘زٖ اٌض٠ادج
ف ٟدىُ اٌذذ٠ث اٌّسرمً اٌزٕ٠ ٞفشد تٗ اٌثمحٚ ,و ٠ش ٗ٠ٚغ١شٖ.
ثأ١ا :ص٠ادج ِخاٌفح ِٕاف١ح ٌّا سٚاٖ سائش اٌثماخ؛ فرشد ٘زٖ اٌض٠ادج اٌر ٟخاٌف تٙا اٌثمح
ِٓ ُ٘ أٚثك ِٕٗ ,تاٌذفع أ ٚاٌؼذد؛ ألٔٙا داخٍح ف ٟدىُ اٌذذ٠ث اٌشار اٌّشدٚد.
ثاٌثا :ص٠ادج ٌفظح ف ٟاٌذذ٠ث ٌُ ٠زوش٘ا سائش سٚاج اٌذذ٠ث؛ فرخظض ٘زٖ اٌض٠ادج اٌؼاَ,
ٚذم١ذ اٌّطٍك؛ ف ٟٙذشثٗ اٌض٠ادج اٌّمثٌٛح ِٓ د١ث أٔٗ و ِٕافاج ت٘ ٓ١ا ٚت ٓ١أطً اٌذذ٠ث
اٌز ٞص٠ذخ فٚ ,ٗ١ذشثٗ اٌض٠ادج اٌّشدٚدج ِٓ د١ث أْ ِا سٚاٖ اٌجّاػح ػاَِٚ ,ا سٚاٖ
إٌّفشد تاٌض٠ادج ِخظٛص.
لاي اإلِاَ إٌٚ :ٞٚٛاٌظذ١خ لثٛي ٘زٖ اٌض٠ادجِ .ثاي رٌه :دذ٠ث دز٠فح -سػ ٟهللا ػٕٗ:-
((جؼٍد ٌ ٟاألسع ِسجذاًلا ٚؽ ٛٙاًلسا )) أفشد أتِ ٛاٌه سؼذ ب ْ ؽاسق األشجؼ ٟفماي :
" ُج ِؼٍَد ذشترُٙا ٌٕا ؽ ٛٙاًلسا " ٚسائش اٌشٚاج ٌُ ٠زوشٚا رٌه؛ فٙزا ٠شثٗ األٚي اٌّشدٚد ِٓ
د١ث أْ ِا سٚاٖ اٌجّاػح ػاَِٚ ,ا سٚاٖ إٌّفشد تاٌض٠ادج ِخظٛصٚ ,ف ٟرٌه ِغا٠شج فٟ
اٌظفحٛٔٚ ,ع ِٓ اٌّخاٌفح ٠خرٍف تٗ اٌذىُ٠ٚ ,شثٗ اٌثأ ٟاٌّمثٛي ِٓ د١ث أٔٗ و ِٕافاج
تّٕٙ١ا.
لاي اٌذافع اٌسٛ١ؽ : ٟلٚ :ً١ص٠ادج "اٌرشتح" ف ٟاٌذذ٠ث اٌساتك ٠ذرًّ أْ ٠شاد تٙا
األسع؛ ِٓ د١ث ٘ ٟأسع و اٌرشاب ,فال ٠ثم ٝف ٗ١ص٠ادجٚ ,و ِخاٌفح ٌّٓ أؽٍكٚ ,أج١ة
تأْ ف ٟتؼغ ؽشلٗ اٌرظش٠خ تاٌرشاب؛ ثُ إّْ ػذ٘ا ص٠ادج تإٌسثح إٌ ٝدذ٠ث دز٠فحٚ ,إو
فمذ ٚسدخ ف ٟدذ٠ث ػٍ ٟسٚاٖ أدّذ ٚاٌثٙ١م ٟتسٕذ دسٓ.
دىُ سٚا٠ح جضء ِٓ اٌذذ٠ث:
ِزا٘ة اٌؼٍّاء ف ٟرٌه:
اًل
أٚوِ :ز٘ة اٌجّٛٙس:
ر٘ة اٌجّٛٙس ِٓ أطذاب اٌذذ٠ث ٚاٌفمٗ ٚاألطٛي إٌ ٝأٔٗ ٠جٛص ٌٍشا ٞٚأْ ٠ش ٞٚجض اًلءا
ِٓ اٌذذ٠ث تششٚؽ : ٟ٘ٚ
اٌششؽ األٚي :أْ ٠ى ْٛاٌشا ٞٚػاٌ اًلّا تى١ف١ح رٌه.

اٌششؽ اٌثأ : ٟأْ ٠ى ْٛاٌشا ٞٚاٌز ٞس ٜٚجض اًلءا ِٓ اٌذذ٠ث سف١غ إٌّضٌح ت ٓ١اٌؼٍّاء,
تؼ١ذاًلا ػٓ اٌرّٙح در ٝو ٠ر.ُٙ
اٌششؽ اٌثاٌث  :أْ و ٠ىٌٍ ْٛجضء اٌز ٞسٚاٖ ذؼٍماًلا تّا لثٍٗ ٚو تّا تؼذٖ؛ در ٝو ٠خرً
اٌث١اْٚ ,و ذخرٍف اٌذوٌح تّا ذشن ,فٍ ٛواْ ٌّا سٚاٖ ذؼٍماًلا تّا ذشن؛ ٌرشذة ػٍ ٝرٌه ذغ١ش
األدىاَ٘ٚ ,زا و ٠جٛص.
فإرا ذذممد ٘زٖ اٌششٚؽ اٌثالثح؛ جاص ٌٍشا ٞٚأْ ٠ش ٞٚجض اًلءا ِٓ اٌذذ٠ث ,سٛاء جٛصٔا
اٌشٚا٠ح تاٌّؼٕ ٝأَ وٚ ,سٛاء سٚاٖ لثً رٌه ذا ِّاًلا أَ و٘ٚ ,زا ِ٘ ٛز٘ة اإلِاَ ِسٍُ اٌزٞ
ٔض ػٍ ٗ١فِ ٟمذِح طذ١ذٗ.
ثأ١اًلا :ر٘ة تؼغ اٌؼٍّاء إٌ ٝأٔٗ و ٠جٛص ٌٍشا ٞٚأْ ٠ش ٞٚجض اًلءا ِٓ اٌذذ٠ث٘ٚ ,زا تِٕاء
ػٍِٕ ٝغ اٌشا ٞٚتاٌّؼٕ.ٝ
ثاٌثاًلا :ر٘ة تؼغ اٌؼٍّاء إٌ ٝأٔٗ و ٠جٛص ٌٍشا ٞٚأْ ٠ش ٞٚجض اًلءا ِٓ اٌذذ٠ثٚ ,إْ جاصخ
اٌشٚا٠ح تاٌّؼٕ ,ٝإرا ٌُ ٠ىٓ سٚاٖ ٘ ٛأ ٚغ١شٖ ترّاِٗ لثً رٌه.
سات اًلؼا :ر٘ة تؼغ اٌؼٍّاء إٌ ٝأٔٗ ٠جٛص ٌٍشا ٞٚأْ ٠ش ٞٚجض اًلءا ِٓ اٌذذ٠ث ِطٍماًلأٚ ,سة
اٌماػ ٟػ١اع رٌه إٌ ٝاإلِاَ ِسٍُ.

الوشاجع والوصادس
.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8
.9
.10

الحافظ السخاوي  ,شمس الدٌن محمد بن عبد الرحمن فتح المغٌث شرح
ألفٌة الحدٌث –– دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان 1403هـ
ب عمرو بن الصالح مقدمة ابن الصال ح طبع دار الكتب العلمٌة بٌروت
أو
 1977م
اإلمام الزركشً بدر الدٌن أبً عبد هللا محمد بن جمال الدٌن عبد هللا بن
الرٌاض -
بهادر النكت على ابن الصالح الناشر مكتبة أضواء السلف -
1998م  ,تحقٌق  :د .زٌن العابدٌن بن محمد بال فرٌج
أبو سعٌد العالئً صالح الدٌن خلٌل بن كٌكلدي جامع التحصٌل فً أحكام
المراسٌل :المتوفى  761هـ تحقٌق حمدي السلفً طـ دار العربٌة للطباعة
بغداد  1398هـ
 806هـ
العراقً زٌن الدٌن أبً الفضل عبدالرحٌم بن الحسٌن المتوفى
التقٌٌد واإلٌضاح شرح مقدمة ابن الصالح  :تحقٌق عبد الرحمن محمد
عثمان ط .األولى  1389ه ـ مكتبة السلفٌة المدٌنة المنورة
911هـ تدرٌب
السٌوطً جالل الدٌن عبدالرحمن بن أَبً بكر المتوفى
الراوي فً شرح تقرٌب النواوي  :ط دار الكتاب العربً تحقٌق أَحمد عمر
هاشم ـ 1409هـ
 :دار الكتاب
الخطٌب البغدادي أحمد بن علً الكفاٌة فً علم الرواٌة
العربً  ,بٌروت  -لبنان  ,الطبعة األولى 1985م  ,تحقٌق أحمد عمر هاشم
صبحً الصالح علوم الحدٌث ومصطلحه  :ط .الرابعة دار العلم للمالٌٌن
 1385هـ  1966م
الدكتور – الخشوعً الخشوعً الحدٌث الضعٌف محمد -بدون طبع
الدكتور -الخشوعً الخشوعً محمد -اإلٌضاح فً علوم االصطالح -
بدون طبع .

