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بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ه، الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على نبيه الكريم و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسول
:أما بعد

من حب العلوم الشرعية، و المعارف الدينية، . فأكرر الحمد هلل تعالى على نعمه المتتالية، و آالئه المتكاثرة، التي منها ما وهبنا من فضله و جوده 
دعي ـ لواالتي من أجّلها علم الحديث الشريف، و قد يسر اهلل لنا و له الحمد و المنة تلقي أصول هذا العلم على يدي شيخنا اإلمام المحدث مقبل ا
ي ريسعليه رحمة اهلل ـ و غيره من أهل العلم و طلبته، و فتح اهلل من فضله بخير كثير في هذا تلقيا و إلقائا، و كان مما يسر اهلل تعالى تد

للحافظ ابن حجر، و في أثناء تدريسي رغبت في تقريب أصولها إلى طالبي فيسر اهلل تعالى ـ وله الحمد و المنة ـ  ( نزهة النظر)إلخواني في اهلل 
، ثم قام (3)من صقاع شتى، و بلدان متفرقة  (2)، و تناقله الطالب (1)( المختصر في مصطلح أهل األثر)بهذا المختصر على شكل تفريعات سميتها 

ـ جزاهم اهلل خيرا ـ  بصفه و إعداده على الحاسوب اآللي على هذه الصورة التي بين يديك، و من ثم تقويمه على حسب ما  اإلخوان األفاضل بعض 
اشتمل على أنواع علم الحديث مع  . تجدد لدي من ترجيحات في الحدود و التفريعات، و التقسيمات، فكان و هلل الحمد نافعا في علم مصطلح الحديث

فأرجو  . تعاريفها المعتبرة، التي تيسرت لي ـ و هلل الحمد ـ بعد أكثر من عشر سنوات في التدريس في هذا الشأن وغيره ـ و الفضل في ذلك هلل ـ
، أن يكون قد ألّما بأصول هذا العلم، و سهل عليه ما وراء (4) أن من تيسر له حفظ هذه التفريعات المذكورة، و األمثلة المضروبة عليها من الشرح 

أسأل اهلل أن يتقبلها بقبول حسن و أن يجعلها خالصة لوجهه نافعة لعباده إنه ولي ذلك .  ذلك، فها هي بين يديك لك غنمها، و على راقمها غرمها
.   و القادر عليه

 

 

كتبه أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن الرازحي   
1431ليلة الخميس الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام              

بدماجـ صعدة ـ دار الحديث اليمن                                             
       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدرخَ . احلدًر.... ُذا سبِي هللا : هللا ؿَََ و سمل ـ دطّ دّعا مث كال ـ ظىل كد دطّ اًييب ـ ظىل هللا ؿَََ و سمل ، دعوظا نٌل خاء من حدًر ؾبد هللا بن مسـود ـ ريض هللا ؾيَ ـ أن اًييب ظًرلة اًخفًرؽ كد اس خخدهما أُي ؿمل اًفرائغ، و األوساب يف ظَات نخهبم، و : ًو ورشهتا ؿىل ظًرلة اًيرث ًاكن افضي ؟ فأكول : و ًـي كائال ًلول( 1)

.مٌثورة، و اذلد هلل رب اًـاملني( 165 -144ص ) كريٍ، و أًضا كد ورشهتا يف نخايب املدذي إىل ؿمل املععَح و أبو داود بس يد حسن و خاء ؾن أمحد   

ة)ـ ُداٍ  هللا ـ و ورشٍ مؽ بـغ اًيلوالت من !! مث رسكَ بـغ ظاليب ( 2) ـات امللربة ًـمل املععَح ( اًزُن . فاهلل أؿمل. ، مث وؿد بسحبَ، و ؿدم ورشٍ(اخملخرص يف مععَح ؿمل األثر)بيفس الامس اذلي وضـخَ ًِذٍ اًخفًر

و هلل اذلد. ؿىل بـغ املواكؽ( املدذي)و ورش أًضا مؽ ثدٌريس مضن نخايب ( 3)  

و ذكل من ذالل رشيح ؿَهيا املسجي ؿىل األرشظة( 4)
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ؿمل احلدًر

 ًلة: اًخخابؽ من ثواحر املعر إذا ثخابؽ

اظعالحا: ما أذرب بَ حٌلؿة ًفِد ذربمه ذلاثَ اًـمل 
الس خحاةل ثواظهئم ؿىل اًىذب من كري ثـَني ؿدد 

:و ًيلسم إىل كسمني. ؿىل اًعحَح

 من حِر اإلس ياد

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف ) 
(20ظفحة رمق  

من حِر وظوهل إًَيا 

 آحاد 

(6اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف ظفحة رمق )   

.ؿمل بلواهني ًـرف هبا أحوال اًس يد و املنت: ُو  

ٌض متي ؿىل أكوال اًييب ـ ظىل هللا ؿَََ و ؿىل آهل و سمل ـ ، و أفـاهل، و :  رواًةو ُو 

(. و نذكل أكوال اًعحابة و اًخابـني) ثلٍرراثَ، و ظفاثَ، و رواٍهتا، و ضبعِا، و حتٍرر أًفاػِا   

ًـرف مٌَ حلِلة اًرواًة، و رشوظِا، و أهواؾِا، و أحاكهما، و حال اًرواة، و :  دراًةو 
 رشوظِم، و أظياف املروايت، و ما ًخـَق هبا، و اًفِم و اًفلَ ًألًفاظ امليلوةل 

و ُو اًلِام حبلوق اًرواًة من اًـمي و اًخـَمي و ادلؾوة:  رؿاًةو 

مذواحر

مـيوي

و ُو ما هلي رواثَ وكائؽ خمخَفة جضرتك لكِا يف 
أمر مـنّي مثي أحادًر اًرؤًة و رفؽ اًَدٍن يف 

اًعالة

ًفؼي

و ُو ما ثوافلت راوثَ ؿىل إٍرادٍ بَفغ 
واحد مثي حدًر من نذب ؿًّل مذـمدا 

فََدبوأ ملـدٍ من اًيار

4



ٌَفوائد و األمثةل
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اآلحاد

 ًلة: ما ثفرد برواًخَ خشط واحد
اظعالحا: ما مل جيمؽ رشوط اًخواحر

 من حِر اًـدد

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف ) 
(8ظفحة رمق  

من حِر اًلبول و 
اًرد

ملبول

فَ: ُو اذلي حرحج ظدق اخملرب  ثـًر
 بَ و كَب ؿىل اًؼن زبوت ذربٍ

 حوكَ: جيب كبوهل

من حِر اًـمي و : اًثاين :و اًالكم ؾيَ من وهجني
 ؿدمَ

:و ُو ؿىل زالزة أكسام 

حمنك: اًثاين 

ُو ما سمل من املـارضة 
 من أّي وخَ من اًوحوٍ

حوكَ: ًـمي بَ ؿىل وهجَ

انخس و : األول 
مًسوخ

اًياخس : ُو ما ًدل ؿىل رفؽ 
.حنك رشؾي مذلدم ؿَََ  

املًسوخ : ُو املخلدم اذلي رفـَ 
(اًياخس) اخلعاب املخأدر ؾيَ 

خمخَف : اًثاًر 
احلدًر

ُو احلدًر املـارض ػاُرا يف 
دالًخَ مبثهل يف أظي اًعحة، و 

أمىن ادلؽ بُهنٌل بلري ثـسف

من حِر اًس يد: األول   

:و ُو كسٌلن 

حصَح

و ُو احلدًر اذلي اثعي س يدٍ 
بيلي اًـدل اًخام اًضبط أو اًلارص 
ؾيَ إذا اؾخضد من كري صذوذ و ال 

و هوؿان. ؿةل :ُو

ذلاثَ

ُو ما خاء بيلي اًـدل اتم 
اًضبط مذعي اًس يد كري 

مـَي و ال صاذ

ًلريٍ

ُو ما اثعي س يدٍ بيلي اًـدل دفِف اًضبط إذا 
اؾخضد من كري صذوذ و ال ؿةل، أو ما كام ملام ذكل 

مثي نرثة اًعرق و اًضواُد، و إمنا حنك هل ابًعحة ؾيد 
ثـدد اًعرق، ألن ٌَعورة اجملموؿة كوة جترب اًلدر اذلي 

: كرص ؾيد ضبط راوي احلسن، و اؿمل أن هل ظورا مهنا 
احلسن ذلاثَ مؽ : احلسن ذلاثَ مؽ احلسن ذلاثَ، و مهنا 

ظرق أدرى ثعَح يف اًضواُد و مبجموؾِا حرثفؽ إىل 
ظرق نثرية ال ختَو من ضـف : و مهنا . اًعحَح ًلريٍ

.ٌسري إال أهنا ابجملموع ثعي إىل اًعحَح ًلريٍ

حسن

و ُو ما اثعي س يدٍ بيلي اًـدل اذلي 
دف ضبعَ ـ و ًو اكن فوكَ أو دوهَ من 

ُو أرفؽ يف اًضبط ـ أو ابًضـف اذلي 
ًيجرب ضـفَ إذا اؾخضد من كري صذوذ و 

:و ُو هوؿان. ال ؿةل

ذلاثَ

ُو ما اثعي س يدٍ بيلي 
اًـدل دفِف اًضبط و ال 

ٍىون صاذا و ال مـَال

ًلريٍ

ُو ما خاء مضـفا بضـف ًيجرب 
إذا اؾخضد مبا ًعَح ٌَـضد، من 

كري صذوذ و ال ؿةل

مردود

اهؼر ثفاظَي ُذا 
اًلسم يف ظفحة رمق 

11
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 اآلحاد من حِر اًـدد

: ًيلسم إىل زالزة أكسام 

و ذكل يف أكي ظبلة من ظبلاثَ إذا األكي 
يف ُذا اًـمل ًليض ؿىل األنرث

مضِور: اًثاين 

ما هل : و ُو ؾيد احملدزني
ظرق حمعورة بأنرث من 

زالزة ما مل ًبَف حد اًخواحر

ب: اًثاًر  قًر

ُو ما ًخفرد برواًة خشط 
واحد يف أّي موضؽ وكؽ اًخفرد 

:من اًس يد و ُو كسٌلن

معَق: األول 

ُو ما وكؽ اًخفرد يف أظي اًس يد 
و كد ٌس متر اًخفرد إىل املعيف 

و أنرث ما ًعَق اًفرد ؿَََ

وس يب: اًثاين 

ُو ما وكؽ اًخفرد يف أزياء س يدٍ و مسي 
وسبِا ًىون اًخفرد حعي ابًًس بة إىل 

خشط مـني و إن اكن احلدًر يف أظهل 
و أنرث ما ًعَق اًلرب ؿَََ. مضِورا

إن وخد بـد ػن هون احلدًر 
: فردا من كد وافلَ فِو املخابؽ

ؾٍزز: األول 

ُو احلدًر اذلي ٍىون أكي 
ظبلة من ظبلاثَ من رواًة 

ازيني أو زالزة

 املخابـة

:اًالكم ؾهنا من وهجني 

هكخابـة جمِول احلال و املس خور،  و س ئي احلفغ، و 
اخملخَط، و املدًس اذلي مل ًفحش ثدًُسَ و حنو ذكل 

من حِر املوافلة : اًثاين 
يف اًض َخ

ني فأنرث  و يه اصرتاك راًو
يف ص َخ اًض َخ مفن فوكَ

اتمة

و يه اصرتاك أنرثمن راو 
يف ص َخ واحد

كارصة

إن وخد منت ٌض بَ مذيا آدر يف : ثيبَِ
اٌَفغ أو املـىن ؾن حصايب آدر يف اٌَفغ 

أو املـىن فِو اًضاُد و ابًـىس، و 
األمر فَِ سِي و اخلعب ٌسري

من حِر اًلوة: األول 

الس امي ؾيد ) هكخابـة املرتوك، و مٌىر احلدًر 
، و اجملمؽ ؿىل ضـفَ، و اًوايه، و املهتم، و (اًبخاري
فِؤالء و حنومه ال ًفرح هبم و إن اكن مذابـا. اًىذاب

كري ظاحلة ًإلؾخبارظاحلة ًإلؾخبار
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:و اًضاذ ًيلسم إىل كسمني

معَق اًخفرد: اًثاين 

.  و ُو ثفرد من ال ًخحمي اًخفرد من امللبوًني حبدًر ًيط إُي اًـمل ؿىل دعئَ فَِ

أو ثلوم اًلًرية ؾيد احملدث اًفعن ؿىل ذكل و ؿىل ُذا ًزنل ثـًرف احلامك و ُذا 

(14اهؼر ما س َأيت ظفحة رمق ) أهَ مٌىر : اًلسم رمبا أظَق ؿَََ بـغ أُي اًـمل

اًخفرد مؽ اخملاًفة: األول 

و ُو خماًفة امللبول ملن ُو أرحج مٌَ ؿددا أو ظفة و 

ؿىل ُذا ًزنل ثـًرف اًضافـي رمحَ هللا ثـاىل

زايدات راوي اًعحَح و احلسن 
و ُو اًعدوق أو اًثلة و ٌسمى 

زايدة اًثلة

ة و ُو اؾخبار اًرتحِح فامي ًخـَق ابًزايدة، و هلي ُذا ؾن أمئة : و كد ثأرحج احلافغ يف نخبَ و أحسن ما كررٍ ما كاهل يف اًزُن

احملدزني، و ُو نٌل هلي يف ُذا املوضؽ، فإن من حنك يف زايدة اًثلة حىٌل ؿاما فلد كَط، فإن ًلك زايدة حىٌل خيعِا، نذا ُو 

د ضبط أو نرثة ؿدد و كري ذكل  كول احملللني يف ُذا، وكد ًيؼر ؾيد ثـذر ُذا إىل اًراوي فإن دوًف ُذا اًراوي بأرحج مٌَ ملًز

احملفوظ، و املرحوح ُو اًضاذ، و احملفوظ كد ٍىون حصَحا أو كري حصَح حبسب إس يادٍ: من وحوٍ اًرتحِح، فاًراحج ًلال هل
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 املردود

من حِر : و اًثاين : و اًالكم ؾيَ من وهجني 
 اًعـن يف اًّراوي

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف )
(16ظفحة رمق  

من حِر : األول 
 اًسلط يف اًس يد

: وُو ؿىل كسمني  

 سلط دفي

:و هل ظورثَن 

و ُو أن ٍروي ؾن ص َخني من ص َوذَ ما مسـاٍ من ص َخ 
اصرتاك فَِ و ٍىون كد مسؽ ذكل من أحدٌُل دون اآلدر فِرصح 
ؾن األول ابًسٌلع و ًـعف اًثاين ؿَََ فِخومه اًسامؽ أهَ حدث 
ؾن اًثاين ابًسٌلع و إمنا سٌلؿَ من األول و هوى اًلعؽ يف اًثاين، 

أذربان حعني و ملرية، و إمنا مسـَ من : مثي أن ًلول ُض مي 
حعني و مل ٌسمـَ من ملرية

إرسي دفي

ُىذا حـهل احلافغ، و ثبـَ بـغ من خاء بـدٍ ؿىل 
ُذا اًخلس مي، و اًعحَح أهَ داذي يف اًخدًُس نٌل 

كال . ُو كول مجِور احملدزني و حرحِح احملللني مهنم
املرسي اخلفي ـ ثدًُس؛ : اًخحلِق أهَ ـ ًـين» : املـَمي

إذ ال ًـخرب اخلالف يف الامس، فاإلرسال اخللي 
اكًخدًُس يف اإلهيام بي ُو أكبح مٌَ و أبضؽ

 ثدًُس

: و ُو ًيلسم إىل كسمني 

ثدًُس إس ياد

و ُو أن ٍروي اًراوي معن ًلَِ و مل 

ٌسمؽ مٌَ أو مسؽ مٌَ يف ادلةل ما مل ٌسمؽ 

ٌل يف  مٌَ أو معن ؿارصٍ و مل ًَلَ مُو

مجَؽ ُذٍ احلاالت أهَ مسؽ مٌَ بعَلة 

: حتمتي اًسٌلع و ُو ؿىل أربـة أكسام 

اًسىوت

و ُو أن ًلول حدزيا أو 
مسـت مث ٌسىت و 

ًذهر يف سىوثَ اًواسعة 
يف هفسَ مث ًلول فالن، 
و اكن معر امللديم ًفـهل 

اًدسوًة

حاظهل ُو إسلاط راو ًضـفَ أو ًعلرٍ أو 
حنو ذكل بني زلذني و ُو أسوأ أهواع 

ة كري . اًخدًُس و اؿمل أن ثدًُس اًدسًو
ة إسلاط بال إهيام نٌل اكن  ة، فاًدسًو اًدسًو

ًفـهل ماكل يف إسلاط ؾىرمة من اًس يد

اًلعؽ

و ُو أن ًذهر احملدث ص َخَ اذلي 
كد روي ؾيَ  يف ادلةل ملعوؿا من 

ـ :  ظَلة اًخحدًر، مثي كول سفِان
ري ـ و ٍىون سٌلؿَ ذلكل   اًُز

ري احلدًر بواسعة ؾن اًُز

اًـعف

ثدًُس ص َوخ

و ُو أن ٌسمي ص َخَ أو ًًس بَ 
أو ٍىٌََ مبا مل ٌض هتر بَ و حنو 

و ًُس من ابب اًسلط يف . ُذا
اإلس ياد

 سلط واحض

:و هل أربؽ ظور 

امليلعؽ

و : و اًسلط فَِ ٍىون من أزياء اًس يد
ُو ما سلط من س يدٍ واحد فأنرث 
ؿىل كري اًخوايل و امليلعؽ ًعَح يف 

اًضواُد، إذا اكن اًسلط يف اًعبلات 
اًـاًَة

املـضي

و اًسلط فَِ ٍىون من أزياء 
ما سلط من س يدٍ : و ُو . اًس يد

: ازيان فأنرث ؿىل اًخوايل، و اًـضَي
ُو املس خلَق اًضدًد، و ًعَح يف 

اًضواُد إذا اكن اًسلط من هجة 
اًخابـني و أثباؾِم

املرسي

:  و ٍىون اًسلط من كبي اًخابـي
و ُو ما أضافَ اًخابـي سواء اكن 

ظلريا أو هبريا إىل اًييب، و 
املرسي ًعَح يف اًضواُد

املـَق

: و ٍىون اًسلط من أول اًس يد
و ُو ما حذف من أول س يدٍ 

واحد فأنرث و ًو إىل آدر 
اًس يد و ه كري ظاحل يف 

اًضواُد حىت ًـمل اًسلط مث 
ٍىون بـد ذكل حبسب اًس يد
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 امليىر

: و ُو ًيلسم إىل كسمني 

معَق اًخخفرد: اًثاين   

:و ُو ؿىل كسمني 

ثفردات امللبوًني: اًثاين   

:و ًِا ظوراتن 

ثفرد اًعدوق و : اًثاهَة 
حنوٍ

.  و ُو خماًفة اًضـَف ٌَملبول
و أمثَخَ نثرية و إدرانَ سِي

ثفرد اًثلة: األوىل 

و ُذا ذاضؽ ألكوال أمئة اًفن املعَـني ؿىل دكائق أحوال اًرواة إذ األظي يف 
ًىن كد ًـد بـغ ثفرداهتم الس امي ؾن املضاُري مٌىرة، و ًُس . ُذٍن اًلبول

صاذ فىن : لك ما ثفردوا بَ فذفعن ًِذا و رمبا أظَق بـغ أُي اًـمل ؿىل ُذا
اًضاذ مرادف : فإذا فِمت ذكل، حّي ؾيدك اإلصاكل يف كول بـضِم. فٌِل ًِذا

.امليىر فإمنا املراد يف ُذٍ اًعورة، ال يف مجَؽ اًعور و األوخَ، و هللا أؿمل

ثفردات اًضـفاء: األول   

:و ًِا ظوراتن 

ثفرد دفِف اًضـف هس ئي احلفغ و : اًثاهَة 
حنوٍ

ثفرد صدًد اًضـف نفاحش اخلعأ : األوىل 
ٍ و كد ًعَلون ؿىل ُذا معروح و حنو

اًخفرد مؽ اخملاًفة: األول 
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 اًعـن يف اًراوي

:ًعـن يف اًراوي من هجخني 

من حِر : اًثاهَة 
اًـداةل

ُو أن ٍىرث اخلعأ يف حدًر 
اًراوي نرثة اتمة، أو ًلَط 

أكالظا فاحضة هرفؽ املرسي، و 
املوكوف و اًـىس و مل ًخفعن 

ًِا فِرتوِا

من حِر : األوىل 
 اًضبط

 َ :و ذكل من أحد مخسة أوخ

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف 
اًومه: األول  18رمق  ظفحة 

و ُو معَق اخلعأ اًعادر من 
اًراوي اًثلة و كريٍ و ُو ما 

ٌسمى ابملـي، و هل ظور نثرية 
يف نخب اًـَي

سوء : اًرابؽ 
احلفغ

و ُو أدعاء ثعدر من اًراوي    كد حىرث و كد ثلي حبسب 
هوؾَهتا فِحنك  اًـٌَلء ؿىل ضوهئا بسوء حفؼَ فـمل من ُذا أهَ 

ًيؼر يف مـرفذَ إىل ؿدد اخلعإ و هوؾَخَ، و سوء احلفغ ؿىل 
: كسمني 

الزم

ًعَق ؿىل ظاحبَ 
مٌىر: ؾيد اًخفرد

ظارئ

ظاحبَ ُو 
اخملخَط

حفش : اخلامس 
اًلَط

اًلفةل: اًثاين 

و يه ؿدم اًفعية بأال ٍىون 
دلى اًراوي من اًَلؼة و 

اإلثلان ما ميزي بَ اًعواب من 
اخلعأ يف مروايثَ و 

مسموؿاثَ

اخملاًفة: اًثاًر 

املعحف و احملرف

و ُو ثلري حرف أو حروف مؽ بلاء ظورة 
اخلط يف اًس َاق سواء يف اًيلط أو يف اًضلك

خماًفة ابًلَب

و ُو اًخلدمي ملا حلَ اًخأذري و اًخأذري ملا حلَ اًخلدمي و 
:و ًلؽ اًلَب يف اًس يد ؿىل وهجني. ٍىون يف املنت و اًس يد

 كَب معد

: و ُو ؿىل وهجني 

يه رواًة اًراوي ذالف ما ٍروًَ أُي 
:اًلبول و اًسداد و يه ؿىل مخس ظور

ًإلقراب: األول 

نأن ٍىون احلدًر مـروفا من ظًرق 
سَِي ؾن أيب ظاحل ، فِجـهل اًراوي 

ؾن األمعش ؾن أيب ظاحل كعدا 
ًإلقراب و ُؤالء ٌسمون رسكة 

احلدًر و مه مرتوهون ؿىل األحوال 
لكِا

ًإلدذبار: اًثاين 

نٌل اكن ًفـهل حٌلد بن سَمة مؽ 
اثبت و نٌل فـي ظالب اًـلًِل 
مؽ اًـلًِل، و كعة اًبخاري مؽ 

أُي بلداد مضِورة

كَب دعأ

و ُذا حيعي ألُي اًلفةل، و اًعاحلني 
اًـباد، اذلٍن ال ؾياًة هلم ابحلدًر وجبارة 

ٌل ابن مفَس و اثبت بن موىس و حنُو

املضعرب

و ُو رواًة احلدًر ؿىل أوخَ خمخَفة مذاكفئة يف اًلوة 
مؽ ؿدم إماكن اًرتحِح، و كد ٍىون يف اًس يد و املنت أو 
يف  أحدٌُل و اؿمل أن اًـٌَلء اًسابلني إذا نرث اإلدذالف 

ؿىل اًراوي اًواحد ؿىل أوخَ خمخَفة نثرية ًرمبا أظَلوا 
ؿَََ أهَ مضعرب و ًو مل ثلم كامئة اًرتحِح بني اخملخَفني 

خماًفة بزايدة يف 
اًس يد

د يف مذعي األساهَد  و ُو اذلي ٌسمى املًز
أن ٍزاد يف اًس يد راو و ٍىون من مل : و ُو

أن اًزايدة حىون : ٍزدٍ أرحج ممن زادٍ ـ ًـين
ٌل ممن زادُا ـ ، و رشظَ أن ًلؽ اًخرصحي  ُو

ابًسٌلع يف موضؽ اًزايدة، نذا كال احلافغ

 خماًفة ابإلدراج

: و ُو يف موضـني 

 و يف املنت

: و هل زالث مواضؽ 

يف وسعَ

 يف آدرٍ

اًلاًب ُو و  
أول املنت

يف اإلس ياد

ا  و هل أربؽ ظور ذهُر
ة و  احلافغ يف اًزُن

أظَِا يف نخاب اخلعَب 
اًفعي ٌَوظي املدرج
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 من حِر اًـداةل

 َ : و ذكل من أحد مخسة أوخ

اًبدؿة: اًثاين 

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم 
24يف ظفحة رمق 

اًفسق: األول 

ُو من : اًفسق اذلي ٍرد بَ اًرواًة

كَبت ؿَََ املـعَة أو ارحىب ذهبا 

.ًـمل بَ سلوط اًـداةل اكًزان و حنوٍ
اًىذب: اًرابؽ 

و . حدًثَ املوضوع و ُو اخملخَق املعيوع

حيرم رواًخَ مؽ اًـمل بوضـَ، إال ؿىل 

سبِي بَاهَ و حتذٍر اًياس مٌَ

اٍهتمة: اًثاًر   

: و يه ؿىل كسمني 

اهفراد راو اص خد ضـفَ نلَبة : األول 
اًلَط أو  ػِور اًفسق اذلي حرد بَ 

اًرواًة و حنو ذكل 

مـرفة اًراوي ابًىذب يف : اًثاين 
حدًر اًياس مما ال ًخـَق ابدلٍن

اجلِاةل: اخلامس   

: و يه ؿىل زالزة أكسام 

و ًضَف بـغ أُي اًـمل 
و . و ُو من مل ٌسم:  املهبم 

ُو أسوأ حاال من اجملِول، 
.فلد هجي امسَ و ؾَيَ

جمِول اًـني: اًثاين 

و ُو من مل ًـرفَ اًـٌَلء 

إال من هجة راو واحد و 

مل ثؤثر حزهَخَ ؾن مـخرب

جمِول احلال: األول 

و ُو من ؾرف 

ػاُرٍ و هجي ابظيَ

مس خور: اًثاًر 

ُو جمِول اًـداةل من حِر اًؼاُر و 

اًـمل بـدم : اًباظن و املراد ابًـداةل اًؼاُرة

املفسق و أما اًباظية فِيي اًيت ٍرحؽ فهيا إىل 

أفادٍ اًزرويش رمحَ هللا ثـاىل. أكوال املزنني
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من حِر الاس ياد

 َ : و اًالكم فَِ من أربـة أوخ

اًثاين : من حِر اًرواة بـضِم ؾن 
بـغ

 األول : من حِر اًـَو و اًزنول

: و ُو ؿىل وهجني 

اهؼر ثفاظَي ُذا اًلسم يف 
اًـَو املعَق: األول  22ظفحة رمقم  

و ُو اًلرب من رسول هللا بـدد كََي 
ابًًس بة إىل إس ياد آدر ًذهر ذكل 

احلدًر بـدد نثري، فإن اكن ذاًَا من 
اًضـف اكن ذكل من أخي أهواع اًـَو

اًـَو اًًس يب: اًثاين 

و ُو أن ًًهتيي إىل إمام من أمئة 
احلدًر بـدد كََي، و ًو اكن اًـدد 
من ذكل اإلمام إىل مٌهتاٍ نثريا و ُو 

:ؿىل أربـة أكسام

معاحفة

و يه اس خواء ؿدد اإلس ياد من 
اًراوي إىل آدرٍ مؽ إس ياد 

ثَمَذ أحد املعيفني

مساواة

و يه اس خواء ؿدد اإلس ياد 
من اًراوي إىل آدر اًس يد 

مؽ إس ياد أحد املعيفني

بدل

و ُو اًوظول إىل ص َخ ص َخ 
أحد املعيفني يف رواًة حدًر 

بـَيَ، مؽ ؿَو اًس يد ما ًو رواٍ 
ق ذكل املعيف من ظًر

موافلة

و يه اًوظول إىل ص َخ أحد 
لَ، مؽ ؿَو  املعيفني من كري ظًر

ق اًيت أوردُا مٌَ بأكي مما ًو  اًعًر
ق ذكل املعيف  رواُا من ظًر

 اًثاًر : من حِر اىهتاء اًس يد

: و هل زالث ظور 

ًًهتيي إل اًخابـي مفن دوهَ، : اًثاًثة 
و ُو امللعوع

و اًخابـي ُو من ًلي 
اًعحايب مؤمٌا ابًييب و 

مات ؿىل ذكل

ًًهتيي إيل اًعحايب، و ُو : اًثاهَة 
املوكوف

و اًعحايب من ًلي اًييب مؤمٌا 
بَ و مات ؿىل اإلسالم و ًو 

ختَهل ردة

ًًهتيي إيل اًييب ظًل هللا ؿَََ و : األوىل 

 سمل، و ُو املرفوع
: و هل زالث ظور 

و مبا س بق من مـرفة املرفوع و امللعوع، و 
مـرفة اًعحابة : كبي ذكل املرسي ثـمل أمهَة

و اًخابـني، و اًـمل بأحواهلم اًيرية، و 
اإلدراك ملراحهبم، فإهَ ًيبين ؿىل ذكل فوائد 

.انفـة يف ُذا اًـمل اًرشًف

ثلٍرر؛ ثرصحيا أو حىٌل: اًثاهَة 

فـَت حبرضة اًييب : مثاهل
نذا، و ويا هفـي

فـي رصجي: اًثاًثة 

فـي اًييب : مثاهل
نذا و حنوٍ

كول رصحي: األوىل 

حدزيا اًييب أو : مثاهل
مسـت اًييب

اًرابؽ : من حِر مـرفة أحوال 
اًرواة

: و ذكل من ؿدة أوخَ  

 ــ األوساب إىل اًلبائي، و األوظان و اًبالد و اًسىم و اجملاورة و اًعيائؽ و احلرف

بدلاهنم، و وىن املسمني و أسٌلء املىٌني، األًلاب، و من امسَ ويُذَ، : ــ ظبلات اًرواة و مواًَدمه و أدبارمه  
و من نرثت هـوثَ و وياٍ، و من وسب إىل كري أبََ، و من وسب إىل أمَ، و من وسب إىل كري ما ٌس بق إىل 

اًفِم، و من اثفق امسَ و امس أبََ و خدٍ، و من اثفق امسَ و امس ص َخَ و اًراوي ؾيَ ، و مـرفة األسٌلء 
املفردة و اجملردة و املوايل بأصاكًِا، و اإلدوة و األدوات، و آداب اًض َخ و اًعاًب من حِر اًخحمي و 

و مـرفة أس باب احلدًر، و مـرفة اًرواة من حِر حرهحم و ثـدًَِم. األداء و حنو ذكل، و ثعيَف احلدًر  
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 من حِر اًرواة بـضِم ؾن بـغ

: و ُو مض متي ؿىل ازين ؾرش هوؿا و يه 

املدجب

و ُو رواًة اًلًريني لك 
مهنٌل ؾن اآلدر

األكران

و ُو اصرتاك اًراوي، من روى ؾيَ يف 
اًسن و اٌَلي، و حنو ذكل من األمور

األظاقر ؾن األاكبر

يه خادة مسَونة مـَومة

األاكبر ؾن األظاقر

و ُو رواًة اًراوي معن ُو 
دوهَ يف اًسن أو اٌَلي أو امللدار

املِمي

و يه اًرواًة ؾن ازيني أو أنرث 
مذفلي الامس، مؽ ؿدم اٍمتَزي بُهنم

َ ؾن خدٍ من روى ؾن أبَ

و يه رواًة مٌدرخة حتت 
رواًة األظاقر ؾن األاكبر

املسَسي

:و ُو ثوارد رخال اًس يد ؿىل حاةل أو ظفة واحدة ٌَمروي أو يف ظَف األداء و يه  

مسـت، و حدزين و يه أرفـِا و اًسٌلع أرفـَ و أخهل الس امي إذا حصبَ اإلمالء( أ   

أذربين، و كرأت ؿَََ( ب  

و يه اإلذن يف اًرواًة من مـَوم ملـَوم يف يشء مـَوم: كرئ ؿَََ و أان أمسؽ، و أهبأين و يه يف ؾرف املخأدٍرن ثعَق ؿىل اإلخازة( ج   

إؾعاء اًض َخ اًعاًب صُئا من مروايثَ مؽ اإلخازة هل( د   

ا يف اإلخازة املخَفغ هبا: و صافِين( ُـ  و أظَلُو  

ئا من اًخدًُس( و  ؾن، و ؾيـية املـارص َلوةل ؿىل اًسٌلع مؽ إماكن اٌَلي إذا اكن املـيـن بًر  

و بلي اًوخادة، و اًوظَة، و اإلؿالم و يه من أوخَ اًخحمي املذهورة و اخلالف فهيا خار و اًعحَح أن اًوخادة و اًوظَة مـمول هبٌل 
مؽ اًبَان، و اإلؿالم إن حصبَ إخازة و إال فال

اًسابق و اًالحق

ني ؾن ص َخ و  و ُو اصرتاك راًو
ًخلدم موت أحدٌُل ؿىل اآلدر

املخفق و املفرتق

و ُو اثفاق أسٌلء اًرواة و أسٌلء آابهئم 
فعاؿدا، مؽ ادذالف أصخاظِم

من حدث و ويس و حجد 
املروي حزما أو احامتال

فإن اكن حزما ردت رواًة اًفرع و إن 
اكن احامتال كبَت رواًة اًفرع و ال ًلدح 

ذكل يف األظي و ال يف اًفرع
املؤثَف و اخملخَف

و ُو اثفاق األسٌلء دعا و 
ادذالفِا ًفؼا

املدضابَ

و ُو اثفاق أسٌلء اًرواة و 
ادذالف أسٌلء آابهئم و اًـىس

22



ٌَفوائد و األمثةل

23



ثفعَي ؾن رواًة املبخدع

املبخدع ًيلسم إىل 
:كسمني

كري مىفر هبا

:اًالكم ؾهنا من وهجني

من حِر اًبدؿة : اًثاين 
 هفسِا

: و يه ثيلسم إىل كسمني 

ظلرى

اكًبدع اخلفِفة ذات اًض بَ اكإلرخاء، 
ظَق بن حبَب، و اًدض َؽ : مثي

اخلفِف نخلدمي ؿًل ؿىل ؾامثن، أو 
ثفضَهل ؿَََ، اكألمعش

نربى

ة اًيفاة و  اكًلَو يف اًدض َؽ و اًخجِم و اخلارحِة و اًلدًر
خابر اجلـفي من اًض َـة، و معرو بن ؾبَد : ذكل مثي

ة، و اجلـد بن درمه من اجلِمَة، و انفؽ بن  من اًلدًر
األزرق من اخلوارج، فِؤالء ال ثلبي رواٍهتم و ال هرامة

من حِر : األول 
املبخدع  هفسَ

و ُو ؿىل 
:كسمني

كري داؾَة: اًثاين 

األظي يف رواًخَ اًلبول إال يف حاةل واحدة و يه ما إذا روى ما 
مهنم : كال اجلوزخاين ملررا ًِذا. ٌضد بدؾخَ فريد يف ُذٍ احلاةل

زائف ؾن احلق ظدوق اٌَِجة كد حرى يف اًياس حدًثَ، إذا اكن 
خمذوال يف بدؾخَ مأموان يف رواًخَ، فِؤالء ؾيدي ًُس فهيم 

حِةل إال أن ًؤذذ من حدٍهثم ما ًـرف إذا مل ًلّو بدؾخَ فِهتم 
َ أن احلق فامي اؾخلدٍ و  ؾيد ذكل، و ؿََوا ُذا بأن هفسَ كد حًر

أن اًلربة يف ثثبِخَ بلك وخَ و ال ًؤمن مؽ ذكل اًخحًرف و 
اُــ    و ُذا اًلول أًضا مذـلب مبا س بق.اًزايدة و اًيلط

داؾَة: األول 

ًُس بني أُي احلدًر من امئخيا ذالف : كال ابن حبان رمحَ هللا
أن اًعدوق املخلن إذا اكن فَِ بدؿة و مل ٍىن ًدؾو إٍهيا أن 

الاحذجاج بأدبارٍ خائز، فإذا دؿا إىل بدؾخَ سلط الاحذجاج 
.  اُــ  و ُذا مذـلب مبا ًذهر من اخلالف يف ُذا اًباب. بأدبارٍ

ما أفاد ابن دكِق اًـَد رمحَ : ىىذة ثضاف إىل ُذا اًلول و يه
أن املبخدع ادلاؾي ال ثلبي رواًخَ إال يف حاةل واحدة، و يه : هللا

ما إذا مل ٍىن احلدًر املروي إال من هجخَ، فِيا ثلدم معَحة 
اُــ و ذهر بـضِم أًضا . حفغ احلدًر ؿىل معَحة إُاهة املبخدع

أن املبخدع إذا روى ما ٍرد بدؾخَ فذلبي، و ذكل ًبـدٍ ؾن هتمة 
بأهَ إذا كبَيا : و ُذا اًلول بلِودٍ مذـلب. اًىذب يف ثكل احلال

و إذا . و ذكل بياء ؿىل ظدكَ. سائر حدًثَ ما سمل من اخلعأ
رددان حدًثَ دض َة اٍهتمة بخحًرف أو زايدة أو هلط رددان سائر 

فـمل من ُذا أن األمر مبين . حىت ًو اكن من أُي اًس ية. حدًثَ
َ .ؿىل ظدق اًراوي و حتًر

مىفر ببدؾخَ

و (. ال ثلبي رواًخة ابإلثفاق: )كال اًيووي رمحَ هللا يف اإلرصاد
كال حٌلؿة : ُذٍ ادلؾوى مردودة فلد كال اخلعَب يف اًىفاًة

أدبار أُي األُواء لكِا ملبوةل وإن : من أُي اًيلي و املخلكمني
ي اُــ و ًىن احلق أن املبخدع إن . اكهوا نفارا أو فساكا ابًخأًو

خَ؛ ألن من رشط كبول  درج ببدؾخَ ؾن اإلسالم مل ثلبي راًو
اًرواًة اإلسالم و ُذا أمر ال ص هبة فَِ و ُذا ُو كول مجِور 

أُي اًـمل
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ألهنم مفذوهون ابدلهَا مفن أخَِا ًلومون و ًلـدون( 1  

ما حرى فهيم ظادكا ؾيد احملاكلة إال من ِرمح هللا و كََي ما مه( 2  

أهنم من حِر اًـمل ًُس ؾيدمه ما ًفذلر إًََ مفا ؾيدمه يشء إال و ما ِؾيد أُي اًس ية ذري مٌَ و أبلى( 3  

أن اًفذية فهيم و مهنم، اًَوم أصد مما اكهت ؾيد من س بق( 4  

حرك األذذ ؾهنم ًـد هتجَيا ألحواهلم و ملا ًدؾون إًََ حىت ال ًلرت بذكل خاُي أو مذجاُي و هللا ( 5

أؿمل

اخلالظة يف رواًة 

:املبخدع  

اًسَفُياك من رد رواًة املبخدع إظالكا و ُذا كول حٌلؿة من ( 1  

أحصاب األُواء فإن رواٍهتم ؾيد :  ُياك من كبي رواًة املبخدع اًعادق معَلا كال احلامك( 2

 أنرث أُي احلدًر ملبوةل إذا اكهوا ظادكني

:حاًخنيذُب نثري من أُي اًـمل إىل رد رواًة ادلاؾَة إال يف ( 3  

إذا مل ٍىذب احلدًر إال من ظًرلَ( أ  

إذا روى ما ٍرد بدؾخَ و كبول رواًخَ كري ادلاؾَة إال إذا روى ما ٌضد بدؾخَ( ب  

و احلق يف رواة احلدًر ممن وس بوا إىل بدؿة أن اًلبول حلدٍهثم مٌوط بعدكِم و أماىهتم، مفن 

ؿمل ظدكَ و مل ًـمل مٌَ زايدة و ال هلط من أخي بدؾخَ كبي، و ذكل يف نخب اًس ية نثري، و 

ُذا كول أنرث أُي احلدًر نٌل ذهر احلامك 

املبخدؿة املـارصون، ال ًؤذذ 

:معَلا ألمورؾهنم   
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اجلرحمراثب أًفاظ   

املراثب حنك ُذٍ اًسخاوي  زاد اًـرايق   اذلُيب  زاد ابن اًعالح  ابن أيب حامت   املرثبة

 ظاحلة يف اًضواُد

ـّف،  فَِ ملال، فَِ أدىن ملال، ض

فَِ ضـف، يف حدًثَ ضـف، ًُس 

 بذاك، ًُس بذاك اًلوي، 

ًُس ابًلوي، ًُس ابملخني، ًُس 

حبجة، ًُس بـمدة، ًُس مبأمون، 

 ًُس ابملريض، ًُس حيمدوهَ، 

ًُس ابحلافغ، كريٍ أوزق مٌَ، 

ثـرف و ثيىر، يف حدًثَ يشء، فَِ 

 ًني، ًني احلدًر، ًني جمِول،

فَِ هجاةل، ٌَضـف ما ُو، فَِ 

ذَف،ظـيوا فَِ، ىزهوٍ، معـون 

فَِ، يسء احلفغ، حلكموا فَِ، ًُس 

من أبي اًلباب، ًُس من حٌلل 

احملامي، سىذوا ؾيَ، من كري 

 اًبخاري ـ فَِ هؼر ـ

يف حدًثَ ضـف، ًُس بذكل 

اًلوي، ًُس ابملخني، ًُس بـمدة، 

 ًُس ابملريض، ٌَضـف ما ُو، 

فَِ ذَف، ظـيوا فَِ، معـون فَِ، 

 ًني احلدًر، فَِ ًني، حلكموا فَِ

ـّف، فَِ ضـف، كد ضـف،  ًض

ًُس ابًلوي، ًُس حبجة، ًُس 

 بذكل، ثـرف و ثيىر، فَِ ملال،

حلكم فَِ، ًني، يسء احلفغ، ال 

حيخج بَ، ادذَف فَِ، ظدوق ًىٌَ 

مبخدع

ًُس بذاك، ًُس بذاك اًلوي،فَِ 

ضـف، يف حدًثَ ضـف
ًني احلدًر 1

ًُس ابًلوي مما ًعَح يف اًضواُد

ضـَف، مٌىر احلدًر، حدًثَ 

مٌىر، هل مٌانري، هل ما ًيىر، 

مضعرب احلدًر، واٍ، ضـفوٍ، ال 

حيخج بَ

واٍ، حدًثَ مٌىر
ضـَف، ضـَف احلدًر، 

مضعرب احلدًر، مٌىرٍ
الحيخج بَ، مضعرب احلدًر ًُس بلوي 2
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ثعَح يف اًضواُد ال  

رد حدًثَ، ردوا حدًثَ، مردود 

احلدًر، ضـَف خدا، واٍ مبرة، 

اتًف، ظرحوا حدًثَ، ارم بَ، 

معرح، معرح احلدًر، ال ٍىذب 

حدًثَ، ال حتي نخابة حدًثَ، ال 

حتي اًرواًة ؾيَ، ًُس بيشء، ال 

يشء، ال ٌساوي فَسا، ال ٌساوي 

 صُئا

رد حدًثَ، ردوا حدًثَ، مردود 

احلدًر، ظرحوا حدًثَ، 

، ال ارم بَ معرح،معرح احلدًر،

  ال ٌساوي صُئا ص ئي،

واٍ مبرة، ًُس بيشء، ضـَف خدا، 

ـّفوٍ، ضـَف واٍ، مٌىر احلدًر ض
جمِول ال يشء، ضـَف احلدًر 3

 أصد من اًيت كبَِا يف اًضـف

ٌرسق احلدًر، مهتم ابًىذب، 

مهتم ابًوضؽ، ساكط، ُاكل، 

 ذاُب، ذاُب احلدًر، مرتوك، 

مرتوك احلدًر، حرهوٍ، ٍلؽ ؿىل 

حرنَ، مود، ُو ؿىل ًدي ؿدل، ال 

ًـخرب بَ، ال ًـخرب حبدًثَ، ًُس 

 ابًثلة، ًُس بثلة،

كري زلة و ال مامون، سىذوا ؾيَ، 

 من اًبخاري ـ فَِ هؼر ـ

ذاُب، مرتوك احلدًر، حرهوٍ، ال 

ًـخرب بَ، ال ًـخرب حبدًثَ، ًُس 

 ابًثلة، كري زلة و ال مأمون

مرتوك ًُس بثلة، سىذوا ؾيَ، 

ذاُب احلدًر، فَِ هؼر، ُاكل 

ساكط

/
مرتوك احلدًر، ذاُب احلدًر، 

نذاب
4

األظي يف حدٍهثم أهَ موضوع
نذاب، ًضؽ احلدًر، ٍىذب، 

وّضاع، دخال، وضؽ حدًثا
ٍىذب، وضؽ حدًثا مهتم ابًىذب، مذفق ؿىل حرنَ / / 5

هسابلهتا
أنذب اًياس، إًََ امليهتيى يف 

اًوضؽ، رهن اًىذب
/

دخال، نذاب، وضاع، ًضؽ 

احلدًر
/ / 6

مراثب أًفاظ اجلرح
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حنك ُذٍ املراثب ألًفاظ 

اًسخاوي وحدٍ
ؾيد اإلمام اًسخاوي ؿىل اذلُيب زايدات اًـرايق اذلُيب ما زادٍ ابن اًعالح ابن أيب حامت املرثبة

حدًر أحصاب ُذٍ املراثب األربؽ 

يف درخة اًعحَح و لك مرثبة أرفؽ 

من املرثبة اًيت ثَهيا

أوزق اخلَق، : ما أىت بعَلة أفـي

أزبت اًياس، أظدق من اًبرش
زلة زبت

جحة، زبت حافغ، زلة مذلن،  زبت

زلة زلة

و  نذا إذا كِي يف  زبت، جحة،

حافغ، ضابط: اًـدل
زلة مذلن زبت 1

ال ٌسأل ؾن مثهل دِار مأمون زلة / اًعدق، البأس بَ ظدوق، حمهل 2

زلة زبت، زبت جحة، زلة زلة / بأس بَ، ًُس بَ بأس ظدوق، ال / ص َخ 3

نأهَ معحف، مذلن،  زلة، زبت،

حافغ، : جحة، و نذا إذا كِي ًـدل

ضابط

ال  إىل اًعدق ما ُو، أرحوا أهَ

بأس بَ، ما أؿمل بَ بأسا رووا ؾيَ، 

ملارب احلدًر

اًعدق، حِد احلدًر، ص َخ،  حمهل

وسط، ص َخ حسن احلدًر، 

ظدوق إن صاء هللا، ظاحل 

احلدًر، ظوًَح

ؾيَ اًياس، وسط، ملارب  روى

احلدًر، ما أؿمل بَ بأسا
ظاحل احلدًر 4

حدًر أحصاب ُذٍ املرثبة يف 

درخة احلسن

ظدوق، ال بأس بَ، ًُس بَ بأس، 

مأمون، دِار
/ / / / 5

أحادًر أحصاب ُذٍ املرثبة حمي 

هؼر؛ ألن ُذٍ األًفاظ مذجاذبة بني 

الاحذجاج و ؿدمَ فلد حينك 

ابحلسن ؿىل ما ثفرد بَ ُؤالء؛ ملا 

حيف ذكل من كرائن حرثلي هبا، و 

كد ًدٌازع األمئة يف احلنك ؿىل 

أحادٍهثم

حمهل اًعدق، رووا ؾيَ، روى 

اًياس ؾيَ، ٍروى ؾيَ، إىل اًعدق 

ما ُو، ص َخ وسط، ص َخ، ملارب 

احلدًر، ظاحل احلدًر، ًـخرب بَ، 

ٍىذب حدًثَ، حِد احلدًر، ما 

َح، ظدوق إن  أكرب حدًثَ، ظًو

صاء هللا، أرحو أن ًُس بَ بأس، 

. حسن احلدًر  

/ / / / 6

مراثب أًفاظ اًخـدًي

32



ٌَفوائد و األمثةل

33



الفوزس
4..............................................................................................احلديث علم  

6.................................................................................................اآلحاد  

8.......................................................................................العدد حيث من اآلحاد  

10.......................................................الثقة سيادة يسمى و الثقة أو الصدوق هو و  احلسن و الصحيح راوي سيادات  

12................................................................................................املزدود  

14................................................................................................املنكز  

16..........................................................................................الزاوي يف الطعن  

18..........................................................................................العدالة حيث من  

20..........................................................................................االسناد حيث من  

22.................................................................................بعض عن بعضوم الزواة حيث من  

24......................................................................................املبتدع رواية عن تفصيل  

26.............................................................................ألمور عنوم يأخذ ال املعاصزون املبتدعة  

26......................................................................................املبتدع رواية يف اخلالصة  

30..........................................................................................اجلزح ألفاظ مزاتب  

30..........................................................................................اجلزح ألفاظ مزاتب  

32.........................................................................................التعديل ألفاظ مزاتب  
34


