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 ءشغٚغ اٌذض٠ث اٌصذ١خ ٌظاذٗ اٌّرفك ػ١ٍٙا ت١ٓ اٌؼٍّا٘ظا اٌثذث ٠ثذث فٟ —سالصح

، اذصاي اإلؿٕاص. اٌعثػ غ١غ اٌراَ، اٌعثػ اٌراَ ،اٌصذ١خ ٌظاذٗ: اٌىٍّاخ اٌّفراد١ح
. اٌصذ١خ ٌغ١غٖ

I. اٌّمضِح 

إني  بم في درجاث يتفاوتت؛ وذنك يرجع انحديث انًقبول نيس في درجت واحدة

 . يدى تًكن انحديث انًقبول ين شروط انقبول

II. اٌّماٌح ِٛظٛع  

 
دضج تً فٟ صعجاخ ِرفاٚذح؛ ٚطٌه ٠غجغ إٌٝ ِضٜ ذّىٓ اٌذض٠ث اٌّمثٛي ١ٌؾ فٟ صعجح ٚا

اٌذض٠ث اٌّمثٛي ِٓ شغٚغ اٌمثٛي، فئْ ذذممد فٟ اٌذض٠ث أػٍٝ شغٚغ اٌمثٛي ٚواْ 

ِرّىًٕا ِٕٙا؛ فٙٛ اٌصذ١خ ٌظاذٗ؛ ٚؿّٟ تظٌه ألْ صذرٗ ٔاتؼح ِٓ طاذٗ ال ِٓ أِغ ساعجٍ 

 .ػٕٗ

ٍٚ أٚ أوثغ سف١ف اٌعثػ؛ ٚإْ ذذممد فٟ اٌذض٠ث أػٍٝ شغٚغ اٌمثٛي غ١غ أْ فٟ إؽ ٔاصٖ عا

فٙٛ اٌذض٠ث اٌذـٓ ٌظاذٗ؛ ٚؿّٟ تظٌه ألٔٗ دـٕٗ ٔاتغ ِٓ طاذٗ ٌُٚ ٠أذٗ ِٓ أِغ ساعج 

 .ػٕٗ

ٚإطا ٚعص اٌذض٠ث اٌذـٓ ٌظاذٗ ِٓ غغ٠ك آسغ صذ١خ أٚ دـٓ؛ فئْ اٌذض٠ث اٌذـٓ ٌظاذٗ 

ِٓ ٚعٚصٖ  ٠غذمٟ إٌٝ اٌصذ١خ ٌغ١غٖ؛ ٚؿّٟ تظٌه ألْ صذرٗ ٌُ ذأذٗ ِٓ طاذٗ؛ تً أذرٗ

 .ِٓ اٌطغ٠ك ا٢سغ

ٍٚ ِـرٛع، أٚ  إطا واْ فٟ اٌذض٠ث ظؼف ٠ـ١غ؛ وأْ ٠ىْٛ اإلؿٕاص ف١ٗ أمطاع ٠ـ١غ، أٚ عا

ٍٚ ٌٗ فٟ صعجرٗ، أٚ ِٓ  ٍٚ ظؼ١ف ِٓ لثً دفظٗ، ثُ جاء ٘ظا اٌذض٠ث ِٓ غغ٠ك آسغ ِـا عا

؛ ػضج غغق آسغ ألً ِٓ صعجرٗ تشغغ أْ ذىْٛ ذٍه اٌطغق ِّا ٠ؼٚي تٙا ظؼف اٌعؼ١ف

 .فئٔٗ ٠غذمٟ ٠ٕٚرمً ِٓ صعجح اٌعؼ١ف إٌٝ صعجح اٌذـٓ ٌغ١غٖ، ٠ٚص١غ ِمثٛاًل 

 .ظض اٌـم١ُ ٚاٌّىـٛع: ذؼغ٠ف اٌصذ١خ ٌغحً 

ٚإغالق اٌصذ١خ ػٍٝ األجـاَ إغالق دم١مٟ، أِا إغالق اٌصذ١خ ػٍٝ اٌذض٠ث ٚاٌؼثاصج 

اٌرثؼ١ح؛  ٚاٌّؼاٍِح ٚؿائغ اٌّؼأٟ؛ فٙٛ إغالق ِجاػٞ، ِٓ لث١ً االؿرؼاعج اٌرصغ٠ذ١ح

د١ث شثٕٙا ؿالِح اٌذض٠ث ِٓ اٌّطاػٓ اٌعاعج تصذح األجـاَ ٚسٍٛ٘ا ِٓ األِغاض، 

تجاِغ ِطٍك اٌشٍٛ فٟ اٌىً، ثُ اؿرؼغٔا اٌصذح تّؼٕٝ اٌشٍٛ ِٓ األِغاض إٌٝ ؿالِح 

اٌذض٠ث ِٓ اٌّطاػٓ، ثُ اشرممٕا ِٓ اٌصذح اٌرٟ تّؼٕٝ ؿالِح صذ١خ تّؼٕٝ ؿاٌُ ػٍٝ 

 .د١ح اٌرثؼ١حؿث١ً االؿرؼاعج اٌرصغٞ

 .اسرٍفد ػثاعاخ اٌؼٍّاء فٟ ذؼغ٠ف اٌذض٠ث اٌصذ١خ: ذؼغ٠ف اٌذض٠ث اٌصذ١خ اصطالًدا

٘ٛ اٌذض٠ث اٌّـٕض اٌظٞ ٠رصً إؿٕاصٖ : اٌذض٠ث اٌصذ١خ: لاي اتٓ اٌصالح: اٌرؼغ٠ف األٚي

ا ٚال ِؼٍاًل   .تٕمً اٌؼضي اٌعاتػ ػٓ اٌؼضي اٌعاتػ إٌٝ ِٕرٙاٖ، ٚال ٠ىْٛ شاّطً

٘ٛ ِا اذصً ؿٕضٖ ٚػضٌد : اٌذض٠ث اٌصذ١خ: لاي أتٛ ؿ١ٍّاْ اٌشطاتٟ: ٞاٌرؼغ٠ف اٌثاْ

 .ٔمٍرٗ

٘ٛ ِا اذصً ؿٕضٖ تاٌؼضٚي : اٌذض٠ث اٌصذ١خ: لاي اإلِاَ إٌٛٚٞ: اٌرؼغ٠ف اٌثاٌث

 .اٌعاتط١ٓ ِٓ غ١غ شظٚط ٚال ػٍح

 :شغٚغ اٌذض٠ث اٌصذ١خ ٌظاذٗ اٌّرفك ػ١ٍٙا ت١ٓ اٌؼٍّاء

 .اذصاي اإلؿٕاص: أٚاًل 

ٍٚ فٟ إؿٕاص اٌذض٠ث ػضاًل فٟ ص٠ٕٗ: ثا١ًٔا  .أْ ٠ىْٛ وً عا

ا: ثاٌثًا ًِّ ٍٚ فٟ إؿٕاص اٌذض٠ث ظاتطًا ظثطًا ذا  .أْ ٠ىْٛ وً عا

 .اٌـالِح ِٓ اٌشظٚط: عاتًؼا

ا ـً  .اٌـالِح ِٓ اٌؼٍح اٌماصدح: ساِ

 :شغٚغ اٌذض٠ث اٌصذ١خ ٌظاذٗ اٌّشرٍف ف١ٙا ت١ٓ اٌؼٍّاء

عٚغ؛ فشغغٛا شغٚغًا ػائضج ػٍٝ ٘ظٖ اٌشغٚغ أسٟ اٌطاٌة ٌُ ٠ىرفٟ اٌؼٍّاء تٙظٖ اٌش

 .غ١غ أٔٙا ال ذشغج ػٓ اٌشغٚغ اٌّرفك ػ١ٍٙا

أْ ٠ىْٛ عاٚٞ اٌذض٠ث اٌصذ١خ ِشٙٛع تاٌطٍة؛ ١ٌٚؾ اٌّغاص ٕ٘ا اٌشٙغج : اٌشغغ األٚي

ال ٠ؤسظ اٌؼٍُ إال ػّٓ : اٌّشغجح ػٓ اٌجٙاٌح؛ تً لضع ػائض ػٍٝ طٌه، لاي ػثض هللا تٓ ػْٛ

 .شٙض ٌٗ تاٌطٍة

أصعود تاٌّض٠ٕح ِائح وٍُٙ ِأِْٛ، ِا : ػٓ أتٟ اٌؼٔاص أٔٗ لاي( صذ١خ ِـٍُ)ففٟ ِمضِح 

 .١ٌؾ ِٓ أٍ٘ٗ: ٠ؤسظ ػُٕٙ اٌذض٠ث ٠ماي

 .اٌصذ١خ ال ٠ؼغف تغٚا٠رٗ فمػ؛ ٚإّٔا ٠ؼغف تاٌفُٙ ٚاٌذفع ٚوثغج اٌـّاع: اٌشغغ اٌثأٟ

ا تاٌٍغح اٌؼغت١ح ِٚضٌٛال: اٌشغغ اٌثاٌث ًّ خ األٌفاظ، ػاعفًا تاٌّرغاصفاخ أْ ٠ىْٛ اٌغاٚٞ ػاٌ

 .ِٚمضاع اٌرفاٚخ ت١ٕٙا

ًٙا؛ درٝ إطا عٜٚ تاٌّؼٕٝ ال ٠غ١غ األدىاَ: اٌشغغ اٌغاتغ  ٚ٘ظا شغغ ، أْ ٠ىْٛ اٌغاٚٞ فم١

 .أتٛ د١ٕفح

ٍٚ ِٓ ش١شٗ، ٌُٚ ٠ىرِف : اٌشغغ اٌشاِؾ اشرغغ اإلِاَ اٌثشاعٞ ثثٛخ اٌـّاع ٌىً عا

 .ٌغاٚٞ ِٓ اٌرض١ٌؾتئِىاْ اٌٍماء ٚاٌّؼاصغج ِغ ؿالِح ا

اشرغاغ اٌؼضص فٟ اٌغا٠ٚح واٌشٙاصج؛ ٌٚىٓ ٘ظا ل١اؽ تاغً ألْ ٕ٘ان فغلًا : اٌشغغ اٌـاصؽ

 .ت١ٓ اٌغٚا٠ح ٚاٌشٙاصج

 :ِغاذة اٌذض٠ث اٌصذ١خ

إْ األداص٠ث اٌصذ١ذح ١ٌـد فٟ صعجح ٚادضج ِٓ اٌصذح؛ تً تؼعٙا أصخ ِٓ تؼط، 

؛ ٌظٌه عذة اٌؼٍّاء األداص٠ث ٚطٌه ٠غجغ إٌٝ ِضٜ ذّىٓ اٌذض٠ث ِٓ شغٚغ اٌصذح

اٌصذ١ذح تاػرثاع ِا صٚٔٗ األئّح فٟ ورثُٙ ذغذ١ة ذٕاػ١ًٌّا، ٚ٘ظا اٌرغذ١ة إّٔا ٘ٛ تاػرثاع 

 .اٌّجّٛع ال الػرثاع اٌج١ّغ

 :ٚ٘ظٖ اٌّغاذة وّا ٠ٍٟ

ِا أسغجٗ اإلِاَ اٌثشاعٞ ِٚـٍُ فٟ صذ١ذ١ّٙا، ٚ٘ظا ٠ـّٝ تاٌّرفك : اٌّغذثح األٌٚٝ

 .ق اٌش١ش١ٓ ػ١ٍٗ فٟ صذ١ذ١ّٙا ال اذفاق األِحاذفا، ػ١ٍٗ

 .ِا أسغجٗ اإلِاَ اٌثشاعٞ فٟ صذ١ذٗ صْٚ اإلِاَ ِـٍُ: اٌّغذثح اٌثا١ٔح

 .ِا أسغجٗ اإلِاَ ِـٍُ فٟ صذ١ذٗ صْٚ اٌثشاعٞ: اٌّغذثح اٌثاٌثح

ِا واْ ػٍٝ شغغ اإلِاَ اٌثشاعٞ ِٚـٍُ ٌُٚ ٠شغجاٖ فٟ صذ١ذ١ّٙا ٚال : اٌّغذثح اٌغاتؼح

 .ّٔٙاٚادض َ

 .ِا واْ ػٍٝ شغغ اإلِاَ اٌثشاعٞ صْٚ شغغ اإلِاَ ِـٍُ: اٌّغذثح اٌشاِـح

ٍُ صْٚ اإلِاَ اٌثشاعٞ: اٌّغذثح اٌـاصؿح  .ِا واْ ػٍٝ شغغ اإلِاَ ِـٍ

ِا واْ صذ١ًذا ػٕض غ١غّ٘ا ِٓ أئّح اٌذض٠ث ١ٌٚؾ ػٍٝ شغغ ٚادض : اٌّغذثح اٌـاتؼح

 .ِّٕٙا

 :اٌفائضج ِٓ ِؼغفح ٘ظٖ اٌّغاذة

إٌٝ اٌرغج١خ ػٕض اٌرؼاعض؛ فئطا ذؼاعض دض٠ث أسغجٗ اإلِاَ اٌثشاعٞ فٟ صذ١ذٗ ذغجغ 

ِغ دض٠ث أسغجٗ اإلِاَ ِـٍُ فٟ صذ١ذٗ، ٌُٚ ٠ّىٓ اٌجّغ ت١ٓ اٌذض٠ث١ٓ تٛجٗ ِٓ ٚجٖٛ 

اٌجّغ، ٌُٚ ٠ّىٓ ِؼغفح اٌراع٠ز اٌظٞ ل١ً ف١ٗ وً دض٠ث ٌٕص١غ إٌٝ إٌاؿز ٚإٌّـٛر؛ 

ػٍٝ ِا أسغجٗ ِـٍُ، ٠ٚمضَ ِا أسغجٗ ِـٍُ ػٍٝ ِا ػٕض طٌه ٠مضَ ِا أسغجٗ اٌثشاعٞ 

 .صذذٗ غ١غٖ ِٓ األئّح

 :أٔٗ أصخ األؿا١ٔض ػٍٝ اإلغالق: ِثاي ِا ل١ً ف١ٗ

ِاٌه، ػٓ ٔافغ، ػٓ اتٓ ػّغ، ٚ٘ظٖ ٟ٘ : أصخ األؿا١ٔض وٍٙا: لاي اإلِاَ اٌثشاعٞ

 .اٌـٍـٍح اٌظ٘ث١ح

ِض تٓ ِـٍُ تٓ شٙاب اٌؼ٘غٞ، ِخ: أصخ األؿا١ٔض وٍٙا: لاي إؿذاق تٓ إتغا١ُ٘ اٌذٕظٍٟ

ٚوظٌه . ػٓ ؿاٌُ تٓ ػثض هللا تٓ ػّغ تٓ اٌشطاب، ػٓ أت١ٗ ػثض هللا تٓ ػّغ تٓ اٌشطاب

اٌظ٠ٓ ٠ظِْٛ اٌؼمً ٠ٚؼ١ثٛٔٗ، ٠ٚغْٚ أْ األدٛاي : ٚأً٘ اٌرصٛف.لاي اإلِاَ أدّض تٓ دٕثً

ا ٠ىظب صغ٠خ اٌؼا١ٌح، ٚاٌّماِاخ اٌغف١ؼح، ال ذذصً إال ِغ ػضِٗ، ٠ٚمغْٚ ِٓ األِٛع تُ

 .اٌؼمً

 :ذؼغ٠ف اٌذض٠ث اٌصذ١خ ٌغ١غٖ اصطالًدا



٘ٛ فٟ أصٍٗ دض٠ث دـٓ ٌظاذٗ، غ١غ أٔٗ ذٛتغ تّثٍٗ أٚ تألٜٛ ِٕٗ أٚ تألً ِٕٗ ِغ اٌرؼضص؛ 

ِّّٟ صذ١ًذا ٌغ١غٖ؛ ألْ صذرٗ ١ٌـد ِٓ  فاعذمٝ ِٓ اٌذـٓ ٌظاذٗ إٌٝ اٌصذ١خ ٌغ١غٖ ُٚؿ

 .سغ أٚ ِٓ غغق أسغٜطاخ إؿٕاصٖ، ٚإّٔا جاءخ ِٓ ٚعٚصٖ ِٓ غغ٠ك آ

إطا واْ عاٚٞ اٌذض٠ث ِرأسًغا ػٓ صعجح اٌذافع اٌعاتػ ِغ وٛٔٗ : لاي اٌذافع اٌـ١ٛغٟ

ِشغٛاًل تاٌصضق ٚاٌـرغ، ٚلض ػٍُ أْ ِٓ ٘ظا داٌٗ فذض٠ثٗ دـٓ، فغٚٞ ٘ظا اٌذض٠ث ِٓ 

إٌٝ  -ٌظاذٗ: أٞ-غ١غ ٚجٗ ٌٚٛ ٚجٗ ٚادض لٛٞ تاٌّراتؼح، ٚاعذفغ دض٠ثٗ ِٓ صعجح اٌذـٓ 

 .ٌغ١غٖ: أٞ-ج اٌصذ١خ صعج

ِٚٓ ثُ ، ٚإّٔا ٠ذىُ ٌٍذض٠ث اٌذـٓ ٌظاذٗ تاٌصذح ػٕض ذؼضص اٌطغق: لاي اٌذافع اتٓ دجغ

 .ذطٍك اٌصذح ػٍٝ اإلؿٕاص اٌظٞ ٠ىْٛ دـًٕا ٌظاذٗ ٌٛ ذفغص إطا ذؼضص

 :ِثاي ٌٍذض٠ث اٌصذ١خ ٌغ١غٖ

أْ عؿٛي  دض٠ث ِذّض تٓ ػّغٚ تٓ أتٟ ؿٍّٗ، ػٓ أتٟ ٘غ٠غج: ِثاٌٗ: لاي اتٓ اٌصالح

 (ٌٛال أْ أشك ػٍٝ أِرٟ ألِغذُٙ تاٌـٛان ػٕض وً صالج: ) لاي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ-هللا 

فّذّض تٓ ػّغٚ تٓ ػٍمّح ِٓ اٌّشٙٛع٠ٓ تاٌصضق ٚاٌص١أح؛ ٌىٓ ٌُ : لاي اتٓ اٌصالح

٠ىٓ ِٓ أً٘ اإلذماْ درٝ ذعؼفٗ تؼعُٙ ِٓ جٙح ؿٛء دفظٗ، ٚٚثمٗ تؼعُٙ ٌصضلٗ 

٘ظٖ اٌجٙح دـٓ، فٍّا أعُ إٌٝ طٌه أٔٗ عٚٞ ِٓ أٚجٗ أُسغ؛ ػاي  ٚجالٌرٗ، فذض٠ثٗ ِٓ

تظٌه ِا وٕا ٔششاٖ ػ١ٍٗ ِٓ جٙح ؿٛء دفظٗ، ٚأجثغ تٗ طٌه إٌمص ا١ٌـ١غ؛ فصخ ٘ظا 

 .اإلؿٕاص ٚاٌرذك تضعجح اٌصذ١خ
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 -الرٌاض  -النكت على ابن الصالح الناشر مكتبة أضواء السلف  بهادر

 زٌن العابدٌن بن محمد بال فرٌج. د: ٌق م , تحق1998

فً أحكام  صالح الدٌن خلٌل بن كٌكلدي جامع التحصٌل أبو سعٌد العالئً .4
هـ تحقٌق حمدي السلفً طـ دار العربٌة للطباعة  761المتوفى : المراسٌل

 هـ 1398بغداد 

هـ  806لعراقً زٌن الدٌن أبً الفضل عبدالرحٌم بن الحسٌن المتوفى ا .5
تحقٌق عبد الرحمن محمد : شرح مقدمة ابن الصالح إلٌضاحالتقٌٌد وا
 هـ مكتبة السلفٌة المدٌنة المنورة 1389األولى . عثمان ط

هـ تدرٌب 911لسٌوطً جالل الدٌن عبدالرحمن بن أَبً بكر المتوفى ا .6
الكتاب العربً تحقٌق أَحمد عمر  ط دار :فً شرح تقرٌب النواوي الراوي
 هـ1409هاشم ـ 

دار الكتاب : دادي أحمد بن علً الكفاٌة فً علم الرواٌة الخطٌب البغ .7
 م , تحقٌق أحمد عمر هاشم1985لبنان , الطبعة األولى  -العربً , بٌروت 

الرابعة دار العلم للمالٌٌن . ط: صبحً الصالح علوم الحدٌث ومصطلحه .8
 م 1966هـ  1385

 بدون طبع -الخشوعً الخشوعً الحدٌث الضعٌف محمد –دكتور ال  .9

 -اإلٌضاح فً علوم االصطالح  -الخشوعً الخشوعً محمد -دكتورال .10
. بدون طبع 

 

 


