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 خطوات الدراسة التحميمية لمحديث:المحاضرة االولى: 

لكللللاسة ال للللنسخسوللللةسدللللمسهجللللعاليسدرللللةة  سعدلللل   سد ولللل س  لللل  س م لللل س
اللوارلللو سع لللعالسدلللاس م للل ساللة ال لللنسالل رم م لللنسلهراة لللو س اللللةال  س   لللاس
    سع ل سهجلعاليسدومعدلنس جو  لاس ملعساد ل سال،راة لو سع  ل ج  س

سأمس   مس عهساللهجعاليسق د م:
ع للاساللهجللعاليسالل للاسخس  للعمساللة ال للنسالل رم م للنسسوات رئيس  ة:أوال: خط  

ولللةع  اس ودلللةساللوارلللوس ملللعس جو   لللاس ملللعساللرلللة وسأعسكلللاسال،راة لللوس
الل للاسعقلل س م  للاسال ه  للا سل كللعمسدعةللعقساللة ال للن سعقللةسخس لل مس  للاعاس
ووللهس للعهساللهجللعاليسوالة ال للنس للاسووللهسال،راة للوس، للوا سدرللةة س

سع  سع عهساللهجعاليس ا: و   اسأث اءساللكالمس معسكاسهج
 اختيار حديث الباب .1
 التخريج .2
 التراجم .3
 الحكم عمى الحديث .4
 غريب الحديث .5
 المعنى العام .6
سالفوائد المستنبطة .ٚ

ع للللاساللهجللللعاليسالل للللاس كدللللاساللة ال للللنسقللللةسثاني    ا: خط    وات تكميمي    ة: 
 ر اا لللاساللوارلللوسعقلللةسخس ر اا لللاسو لللاءس ملللعساللعالللعةسأعس ةدللل س لللاس

أيسعالرلة سد  لاسكع  لاس  ل سدعالعة سال،راة و س  دكمسال   غ اءس مس
 لللللاساللرلللللة و سأعسكع  لللللاسقم ملللللنسال، د لللللن سأعسكع  لللللاسخس هلللللةمسوولللللهس
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اللدعالةلل   سأعسكللعمسأ  للاسوا دكللامسعك  للاس للاسهجللع س،اللدو للعساللوللام  س
 ع عهساللهجعاليس ا:

 بيان سبب ورود الحديث .1
 المؤتمف والمختمف والمتفق والمفترق .2
 لطائف اإلسناد .3
 بالغة الحديث .4
 اإلعراب .٘
 لناسخ والمنسوخ.ا .6
 مختمف الحديث. .7

 توطئة: في اختيار موضوع الدراسة:
إمسددللاس لللغاسع للمساللوارللوساللللعيس لل عمساللك اوللنس للاساللة ال للنسالل رم م للنسس

 عساله  ا سدعةعقساللورو سعاللة ال نسالل رم م نس  اسل  ليسودول اس لمس
واقاسأ عالقساللة ال ايس اس عالساللاا   سأ  اسك ف نساله  ا ساللدعةلعق س

اللوارلللوسأمس ه لللا سدعةلللع اس ا ولللاس روللل سعلللل س  ولللنس لللاسسإعسإمس ملللع
اللك اوللللنس  لللل سكللللاس  لللل  س  لللل سة ال للللنسد وعلللللن.سثللللمسإمس م لللل سأمس ه للللا س
دعةع اسا ئ ا س ا،صاس اساللوروسأمس كلعمسا ئ لاسعلل  س ادلاس لاس
كاسلاء س م  سدمساللدو عاسأمس كعمسدثالسدعةلع  س،أراة لوسة لمس

مسال  لللللالمسكلللللامس كلللللعمسال  لللللالم سكم لللللا سعخساا ولللللاس ئ  لللللاسكلللللادالسدللللل
،أراة للللللوساللو  للللللة سال  للللللالد ن  سأعسدلللللللثالس،أراة للللللوسال،هللللللال س لللللللاس
ال  للالم  سعدللمساللدومللعمسأمسال،هللال سق للدام:سدرا للمسعد للاع  س  للعس
  لللاسأ ةلللاسخس  هلللعسكلللاسأراة لللوسدرا لللمسال،هلللال سدثلللاساللصلللة سأعس
الل وفللأسأعساللكلل م سعخسكللاسأراة للوسد للاع سال،هللال  سدثللاساللكللع سأعس
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اللوهللا سوللاس ه للا سهم للاسعالرللةالسد  للا سوللاسر للعسإمسووللهسالل د دللنسأعس
 للعهسال،هللال س دكللمسأمس لل مس  اعل للاسدللمسأكثلل سدللمساا لل س   لل  س   للاس
 للة سدعةللع اي سع للعالسدللاس  وغللاسأمس كللعمس م لل ساللة ال للنسالل رم م للن س
عدثاسداس  ةمس دكمسقعل س مسأصرا ساللد ع اي س الس دكلمسأمس  هلعس

عخسد ع ايسدثالسكلاسأ لاسدكلنسد ع ايسكاساللصراونسة ال نسع رم ا س
سأعسأ اساللوص   سواس  هعس الع اسعالرةال سأعسأكث س ادو مسااد سدا.س

 بيان الخطوات التحميمية
سع  وةأسوو امسدو عسكاسهجع سدمس عهساللهجعالي.

سأعخ:ساللهجعاليسالل ئ  ن
ساللهجع سال،علع:سرة وساللوا 

عمس لللعساللرللللة وساللللللعيس   للللةساللوارللللوسة ال لللل  سة ال للللنس رم م للللن سع كللللسسس
رة ثاسعالرةالس  ج سأعسد ةداسد سأراة وسأه ىس  لكاسد  لاسدعةلعقس

سداس اسوروسأعس  النسأعسأج عرن.
سع  ةساله  ا سرة وساللوا س ا سالل  و س معسداس   ا:

 الللل سأمس كللللعمسدلللل مساللرللللة وساللده للللا سلمة ال للللنسد جاو للللاسأعس .ٔ
د عال  اسدل ساللو لعالمساللل ئ  سلدعةلعقساللة ال لن س لنعالسكلامساللدعةلعقس لمس

هسو اءس معسلفظسداس  ا سأمس كعمسرة وساللوا سد ةلد اسللعل ساله  ا س
اللمفظسالللعيس ردلاسدو لعساللدعةلعق س دلثالسدعةلعقس،أراة لوسالل لةالة س
  وغللاسأمس كللعمسد ةللد نسلفللظسالل للةالةس مللعسالهلل الأسالللل  اقا  سدثللا:س

 س ال لةالةس  لاسودو لعس"قل المهم اهدني وسددني" سع:س"سددوا وقاربوا"
 –"وكان ت ل   ال  س الس صحساله  ا سدثا:س واسال    ادنسع واساللصعس

 س ال َّلةالةس  لاسقوس يسمى الس داد"-صمعسالهللس م  سع مم-أي النبي 
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عللللل  سولللللالدو عسالللللللعيس-صللللمعسالهللس م للللل سع لللللمم-ال للللمسل لللللع سالل ولللللاس
عالسكللللامساللدعةللللعقس للللمس عك  للللاه سع م لللل س للللالس للللةهاس للللاساللدعةللللعق.سعال 

اللل سأمساله  لللا هسو لللاءس ملللعسدادع لللنسد ع لللايسلصلللراواسأعس الٍعسدلللاس  
 كللعمسرللة وساللوللا س للعسأرللةسد ع للايسعللل ساللصللراواسأعسالللل العي سعخس
  صحسإةهااسرة وسلصراواسأعس الٍعس   ه سخس القنسل سوالدعةعق.

 الل سعكلل سرللة وساللوللا س لل ةالسعد  للا سعخس ك فللعسوللن  الةساللدلل مس .ٕ
   ج.

لللللعسكللللامسرللللة وساللوللللا سد ع للللاسو  للللا  ةسد وللللةة س الللللعيس  وغللللاس .ٖ
اةال سكلل مس لل عىسون لل اةسصللر حسعال  لل اةساله  للا هسد  للاس للعسأصللر اسإ لل 

ةلللو أ سأدلللاسإعالسكا للليسال، لللا  ةسكم لللاسصلللر رنسكللل مسالللاءيس عال لللنس
اللرة وس اسصر حساللوها يسع  مسالومسداا سعدوامساللجو ال اس اللعيس
 ه لللا هسد  لللاس لللعسأصلللر اسإ للل اةالسع لللعس  لللاسرلللة وسصلللر حساللوهلللا يس
ل كللعمسرللة وساللوللا  سع للعالس للاسرللااسكللعمساللدلل مسد ع للاس للاسكللاس للعهس

لك للل سوال للل ا س ف للل  سأدلللاسإعالسكلللامساللدللل مساللدللل عيس لللاس لللعهساللك للل سال
ده مفللاسو  للاة سألفللاظس  ةللدمس للو سع عةسأعسركدللاس الئللةالسأعسقصللنسدللا س
 الةاوجسخه  ا سرة وساللوا س اس عهساللرااس لعساللدل مسالللعيس رلعيس
ألفاظلللاسأكثللل س  عال للل سدللل ساللدعةلللعقساللللل ئ  سلمورلللو سدللل س لللةمسإ فلللااس

 وعخسأعس   سلة ةساللةوأ.اا  سال   اةس اسكع  سد 
  للةسقلل الء سال  لل اةس مفللظسوكمدللنس،قللاا سقوللاسكللاسلفللظسدللمسألفللاظس .ٗ

مسلمس ك  س لاسال، لا  ةس،الاسال ه صلا سلكلمس ال،ةالء سع عهساللكمدنسعال 
  معسالل ا  سال   امسو ا.
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الل  وللللل سل للللللا  سولللللال د :س  لللللةسكلللللامساللللللل عال س ه صللللل عمسوولللللهس .٘
 اوللنس  للج سع  ج للعمساللكمدللايسالل للاس كثلل سعك  للا س ه صلل ع  اس للاساللك

و للللاسكادمللللنسةعمساله صللللا  سعدللللمسعللللل :سرللللةث اس سث للللاس س للللاس سةث للللا س
أهو  لللاس سأ للللاس سأ  للللا س،ل س  للللةس رع للللاسالل لللل ة سعخس للللةهاس للللاسعللللل س

؛سإعسللمس-صمعسالهللس م  سع لمم-اله صا ساللصال سعالل  م مس معسالل واس
 فولاسعلل سأرللةسدلمسالل لاو  م.سع  للاسأ ول س ملعسةلل ع  سدو  لنساللجاللل س

ارللللوسوجللللل  سالل ردلللللاسعصللللل لسال،ةالءسكلللللاس  للللل ج  سالل د  للللل سوللللل مسعاللو
سال،لفاظ.

 الخطوة الثانية: التخريج
 عسدصة سدمساللفواسهّ جس هّ ج سعااءس اساللمغلنسسالتخريج في المغة:

س.(1)لدوامس ة سد  ا:سالخ   واجسعالل عا  سعالل ة   سعال و ال سعال ظ ا 
اسو عال  لل سأعسإهلل الجساللدرللةوسال،راة للوسدللمساللك لل سع للعق سواص  طالحا:

 عال نسووهسل عه سأعس رعسعل  سعاللكلالمس م  لا سع  ع لاسلدلمس عال لاس
دللللمسأصللللرا ساللك لللل سعاللللللةعالع م.سعقللللةس جملللل س مللللعسدالللل ةسال هلللل الجس

س.(2)عاللو ع
عالل هللل   سللللمس وللل أس  لللةسال ئدلللنسالل لللاو  مس،  لللمسكلللا عالس  د للل عمسو لللع س
ساللرفظس  مسل  لعالسوراالنسإللعسعلل سل لونسالجال  لمسعرفظ لم.س مدلاسقلا
الخجالقسصو س معساللجال سدو  نساللرلة و س لا و ىسوولهساللومدلاءس

س.(3)إلعس ممسالل ه   

                                                           

 .2/424تٕجّٛ انُظز:  (1)

، ُٔٚظز يادج )خزج( فٙ 2/242نساٌ انعزب اتٍ يُظٕر يادج )خزج(: ُٚظز:  (2)

، ٔيختار 4/152، ٔتاج انعزٔص انشتٛذ٘: 1/232ص انًحٛظ، انفٛزٔس آتاد٘: انقايٕ

 .126انصحاح انزاس٘: ص

تذٍٔٚ انسُح انُثٕٚح َشأتّ ٔتطٕرِ يٍ انقزٌ األٔل ئنٗ َٓاٚح انقزٌ انتاسع ُٚظز:  (3)

ْـ(، 1424انٓجز٘: أتٕ ٚاسز يحًذ تٍ يطز تٍ عثًاٌ آل يطز انشْزاَٙ )انًتٕفٗ: 
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عأعاسدللللاسألللللأس  لللل سأوللللعسالل ا للللمساللر لللل  ا:س، هلللل   ساللفعالئللللةساللد  هوللللنس
ساللصرالسعاللغ الئ   سعاللرا داس اسك ا س، ه   سأراة وساللد ع  .

سعدمسك  سالل ه   :
  ص سالل ال نس اس ه   سأراة وسالل ةال نسلم  موا. .ٔ
الل مهلللل حساللرو لللل س للللاس هلللل   سأراة للللوسالل ال وللللاساللكو لللل سخوللللمس .ٕ

 را .
  ه   سأراة وساللكلاأسلم  موا. .ٖ
  ه   سأراة وسإر اءس معمساللة مسلمرا ظساللو القا. .ٗ

سع ه   سرة وساللوا سإداسأمس كعم:
ع كلعمس لعالسولعك سبمجرد العزو إل ى الكت ب الت ي روت الح ديث: سأوال:

اللرلة وس لاساللك ل سالل لاس و دلةساللك ا سعاللوا سعاللا ءسعاللصلفرنسع قلمس
الل وع لل  س للنمسكللامسك للا سالل عال للنس  لل سدوللع س  للعك ساللالل ءسعاللصللفرنس

 عالل قم.
 مثال: 

 قااسال دامساللوها ي:
َرةَّثََ اسُقَ ْ َوُنسْوُمسَ ِو ٍةسَرةَّثََ اسَراِ ُمسْوُمسِإْ َداِ  َاسَ لْمسَ ِ  لَةسْولِمسَأوِلاسُ َوْ لٍةس

صلمعسالهللس م ل س-َخَرْجَنا َمَع َرُس وِل المه ِ  َقاَا:سسَ ْمسَ َمَدَنسْوِمسالْ،َْكَعقِس
ِإَلى َخْيَبَر َفِسْرَنا َلْيالا َفَقاَل َرُج ل  ِم َن اْلَق ْوِم ِلَع اِمِر ْب ِن اْوَْك َوِع  -ع مم

ًَ اِعراا َفَن َزَل َيْح ُدو  َأاَل ُتْسِمُعَنا ِم ْن ُهَنْيَهاِت َك َق اَل َوَك اَن َع اِمر  َرُج الا 
 َيُقوُل:ِباْلَقْوِم 

                                                                                                                                       

ٓجزج نهُشز ٔانتٕسٚع، انزٚاض، انًًهكح انعزتٛح انسعٕدٚح، انطثعح: األٔنٗ، انُاشز: دار ان

 .232و: 1226ْـ/1414
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     المهُه     مه َل     ْوال َأْن     َت َم     ا
 اْهتَ                                             َدْيَنا

 

 َوال َتَص    دهْقَنا َوال َص    مهْيَنا                 
 

َف    اْغِفْر ِف    َدام  َل    َك َم    ا 
 اْقَتَفْيَن                                               ا

 

 َوثَبِّ  ِت اَوْق  َداَم ِإْن الَقْيَن  ا 
 

 َوَأْلِق    َيْن َس    ِكيَنةا َعَمْيَن    ا
 

َِ ِبَن  ا َأَتْيَن      اِإنه  ا ِإَذا ِص  ي
 

لُ  وا َعَمْيَن  ا َي  اِح َع وه  َوِبالصِّ
 

َمْن َهَذا السهاِئُق َق اُلوا َع اِمُر -صمعسالهللس م  سع مم-َفَقاَل َرُسوُل المهِ  
 .....ْبُن اْوَْكَوِع َفَقاَل َيْرَحُمُ  المه ُ 

 الل ه   :
  سأه اللل ساللوهللللا يساللرلللة وسد فللل س م لللل س لللمس للللمدنسولللمسال،كللللعقس،

وللا سدللاس اللع سدللمسالللللو سعالل الل سعاللرللةالءسعدللاس كلل هسس،ك للا سال،ة  
  سعد لللممس،ك لللا ساللا لللاةسعالل للل   سولللا سٛٗٔٙ قلللمسسٕٖٛٔ/ٖد للل :س

  سعالل  للائاس،ك للا ساللا للاة سوللا سدللمسٕٓٛٔ قللمسسٕٚٗ لل ع سه ولل :س
  سعأردلللةسٖٚٗٔ قلللمسسٕٙ/ٙقا لللاس لللاس لللو اسالهللس ا  لللةس م للل س للل ف :س

س .ٕ٘ٙٙٔ قمسسٛٗ/ٗ،رة وس مدنسومسال،كعق:س
ما أن يك ون م ع الع زو ذك ر الص حابي ال ذي روي الح ديث  ثاني ا: وا 

 أو أن يتوسع قميال فيذكر إسناد كل صاحب كتاب.
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 مثال:
سس:قااسال دامسأوعسةالعة

رلةث اسُدَ للةٌَّةسث للاس ر لعس للمسُ للْفَ اَمسوللمسَ لِو ٍةسرللةث اس وللةسالْلَوِ  للِ س     
سولمسَرلاِ مٍس س لمسَ لِةي  سَهِج ًولاسَهَجلَ سِ ْ لَةسسومسُ َ ْ ٍ س مسَ ِد ٍمساللجَّلاِئا  َأمَّ

  ااسدمسُ ِجْ ساللمََّ سَعَ ُ لعَلُ سَعَدلْمسَ ْوِصلِ َداس  لااسقُلْمسأعسالْعَ لْ سسغالل واس
س. ٔ،ِوْئَ سالْلَهِج ُ سأ ي

 :التخريج
سٜٕ٘/ٗوللللللللةعمسوللللللللا سس–،ك للللللللا سال،ة سسأه الللللللل سأوللللللللعسةالعة:سسسسسسس
ولللللللا س هف لللللللأساللصلللللللال سس–  سعد لللللللمم:س،ك لللللللا ساللادولللللللنسٜٔٛٗ قلللللللم

رللةث اسأوللعسَوْكللِ سوللمسأوللاسَلللْ َوَنس   سقللاا:س،ٓٚٛ قللمسسٜٗ٘/ٕن:سعاللادولل
للُةسوللمس وللةساللمَّللِ سوللمسُ َدْ للٍ سقللاخسرللةث اسَعِك للٌ س للمسُ للْفَ اَمس للمس وللةس َعُدَردَّ
سَ ُالللاًلس سولللمسَرلللاِ ٍمسَأمَّ الْلَوِ  لللِ سولللمسُ َ ْ لللٍ س لللمسَ ِدللل ِمسولللمسَجَ  َلللَنس لللمسَ لللِةي 

فق    ال م    ن ُيِط    ْع المه    َ  -ممصللللمعسالهللس م لللل سع لللل-َهَجللللَ سِ ْ للللَةسالل وللللاس
َد َوَمْن َيْعِصِهَما َفَق ْد َغ َوي فق ال رس ول المه  ِ  ًَ صلمعس-َوَرُسوَلُ  َفَقْد َر

ِب  ْئَس اْلَخِطي  ُب أن  ت ُق  ْل َوَم  ْن َيْع  ِر المه  َ  َوَرُس  وَلُ   -الهللس م لل سع للمم
س–  سعالل  للائاس للاس لل   :س،ك للا سالل كللالسسق  ال اب  ن ُنَمْي  رد َفَق  ْد َغ  ِويَ 

 سو رللعسرللة وسد للمم سسٜٕٖٚ قللمسسٜٓ/ُٙ ْكللَ ُهسدللمسالْلُهْجَوللِن:سسوللا سدللا
قلاا:سرلةث اسسأهو  اسإ ر سومسد صع  سقاا:سأ و  اس وةسالل ردم قاا:س

و رللعسرللة وس( ٖٓ٘٘ قللمسسٕٕٖ/ٖ للف ام سولل .سع للاس لل   ساللكولل ى:س،
أهو  للاسإ للرا سوللمسد صللع ساللدلل ع ي سقللاا:سأهو  للاس وللةس د للمم سقللاا:

                                                           

، ٔأتٕ عًزٔ انذاَٙ فٙ 22استذل تٓذا انحذٚث أتٕ جعفز انُحاص فٙ انقطع ٔاالئتُاف:  (1)

 .14، ٔاألشًَٕٙ فٙ يُار انٓذٖ: 103انًكتفٗ: 
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 سول .سعأردلةس لاسد ل ةه:ساا:سرةث اس لف امالل ردمس و اسالومسد ةي سق
  سودثلللاسرلللة وسد لللمم سقلللاا:سرلللةث اسعك للل  سٕٚٗٛٔ قلللمسسٕٛٔ/ٖٓ،

  سودثللاسرللة وسأوللاسةالعة سٕٖٜٛٔ قللمسسٕٙٔ/ٕٖولل .سعأ ةللًاس للا:س،
قللللاا:سرللللةث اس وللللةسالللللل ردم س للللمس للللف ام سولللل .سعاللو   للللاس للللاسالل لللل مس

  سودثللللاسرللللة وسد للللمم سون لللل اةهسإلللللعسٓٓٙ٘ قللللمسسٕٙٔ/ٖاللكولللل ى:س،
  سٜٕٗٚ٘ قللللمسسسٗٚ/ٙ للل  سوللل .سعالولللمسأوللللاسلللل ونس لللاسدصللل ف :س،عك

ودثاسرة وسد لمم سقلاا:سرلةث اسعك ل  سول .سعالولمسرولامس لاسصلر ر :س
س.ودثاسرة وسد مم سون  اةهسإلعسعك   سو س  ٜٕٛٚ قمسسٖٚ/ٚ،

م  ا أن يتوس  ع أكث ر فيك  ون ب  ربط اوس انيد الت  ي تنته  ي لك  ل سثالث ا: وا 
ال  لللل اةسل للللعالساللرللللة و سعالل ظلللل سدللللمس للللعسدللللةال سص    حابي ببعض    ها  

ع دكللللمس دللللاس لللللا  سلكللللاسرللللة وس   لللل سالل ظلللل سعاللدو  للللنسلدعالةلللل س
سال   اة.
سدثاا:

رلللةث اسد لللةة سرلللةث اسولللل سولللمساللدفةلللا سرلللةث اسسقللااسال دلللامساللوهلللا ي:
هالةسومسعكعالم سقاا:سقاليسالل و ل سو ليسدولععسالولمس فل الء سالاءسالل ولاس

  اللللاسس للةهاسرلل مسو للاس مللا س املل س مللعس-صللمعسالهللس م لل سع للمم-
كدام  سد ا س اوميساع   ايسل ا س ة ومسوالةأسع  لةومسدلمسق لاس
دللمساوللائاس للعمسوللة  سإعسقاللليسإرللةال م:سع   للاس وللاس ومللمسدللاس للاس للة س

س«.ة اس عه سعقعلاسوالعيسك يس  عل م»  اا:س
 التخريج:

ك لللللا سالل كلللللال سولللللا سةللللل  سالللللللةأس لللللاسالل كلللللالسسأه اللللل ساللوهلللللا ي:
رللةث اسد للةةسرللةث اسوللل سوللمس سقللاا:سٚٗٔ٘ قللمسسٜٓٔٔ/ٖعاللعل دللن:س
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اللدفةللللا سعأوللللعسةالعة:سك للللا سال،ة  سوللللا س للللاسالل  للللاس للللمساللغ للللاء:س
 سقلللللاا:سرلللللةث اسد لللللةةسرلللللةث اسولللللل  سعالل  دلللللعي:سٕٕٜٗ قلللللمسسٕٔٛ/ٗ

 سٜٓٓٔ قلمسسٖ٘ٛ/ٕك ا سالل كال سوا سداسااءس لاسإ لالمسالل كلال:س
قاا:سرةث اسرد ةسومسد وة ساللوص ي سقاا:سرةث اسولل سولمساللدفةلا س

 سٜٚٛٔ قلمسسٜٖٖ/ٖ :سك ا سالل كلال سولا ساللغ لاءسعالللةأ:سعالومسداا
قاا:سرةث اسأوعسوك سومسأواسل ون سقاا:سرةث اس   ةسولمس لا عم سقلاا:س
رللةث اسردللاةسوللمس للمدن سعأردللة:سرللة وساللُ َوّ لل سو لليسدوللععسوللمس فلل الءس

 سقلللاا:سرلللةث اس فلللام سقلللااسٕٕٚٓٚ قلللمسسٗٚ٘/ٗٗ ةلللاسالهللس   لللا:س
سرةث اسرداةسومس مدن.

ةسولللمسد لللوة سكال دلللاس لللمسولللل سولللمساللدفةلللا سع   لللةسولللمسد لللةةسعرد للل
 للللا عمسع فللللامسكال دللللاس للللمسردللللاةسوللللمس للللمدن.سعكال دللللاسوللللل سوللللمس

سمسهالةسومسعكعالمسأواساللر  م سو .اللدفةاسعرداةسومس مدن س 
س  ال عس اس     ساللك  س اس    سالل ه   سأرةسأد  م:ستنبي :

 اس و دلةس  ل سع عالسالل     س ساوول: الترتيب حسب القدم في الوفاة:
الل ظلل سإلللعس لل عاليساللع للا س،صللرا ساللك لل س  لل  و مساللوارللوس للاس  لل  س
الل هللل   س ملللعسأ  لللمسأقلللةمسع لللا س  كلللعمسعكللل هسأعخ سع كلللعالس ملللعسر للل س
 ةةساللك  سالل اسقامس م  اسدعةلعقساللة ال لن س ملعسكا ليسدلثالساللة ال لنس

س اساللك  سالل  ونس كعمس    و اسع  سالآل ا:
أوللعسس  لل سوللمسداللل سوللمسأوللاس للاد ل دللامسداللل سوللمسأ اللدعجلل : .ٔ

 . ٔ،ه (171)تس وةسالهللسال،صوراساللدة ا
                                                           

( حققّ و. فالٚشٓز )دار ْـ354انثستٙ )خُٚظز: يشاْٛز عهًاء األيصار التٍ حثاٌ  (1)

 .26 ٔطثقاخ انحفاظ: ،140 و(:1252 تٛزٔخ -انكتة انعهًٛح
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أولعسس اللد  ةسل دامسأردةسومسدردةسومسر واسومس الاسومسأ ة .ٕ
 سس. ٔ،ه (241)تس  وةسالهللساللل وا ا

 ولللةسالهللسولللمس ولللةساللللل ردمسولللمسس للل مس،د للل ة سال دلللامسالللللةال دا: .ٖ
)ت  سأولللللعسدردلللللةسالل د دلللللاسالللللللةال داسالل لللللد ق ةيس اللفةلللللاسولللللمسو للللل الم

 . ٕ،ه (255
صلللر حسال دلللامساللوهلللا يسدردلللةسولللمسإ لللدا  اسولللمسإوللل ال  مسولللمس .ٗ

 . ٖ،(ه 256ت)س أوعس وةسالهللساللاوفاساللوها يس اللدغ   سومسو ة ون
أوللللعسس صللللر حسال دللللامسد للللممسوللللمساللراللللاجسوللللمسد للللممسوللللمسع ة .٘

 . ٗ،ه (261ت)س اللر  مسالل ل  يسالل   اوع ي
هللسالل وولللاس للل مسال دلللامسالولللمسدااللل سدردلللةسولللمس   لللةسأولللعس ولللةسال .ٙ

 سس. ٘،ه (273)ت سلعاللةهس   ةسعداا سل  س الل  ع  ا
  مسال دامسأواسةالعةس م دامسومسال،للووسولمسللةالةسولمس دل عس .ٚ

 . ٙ،ه (275)تال، ةيسالل ا  ا ا سس ومس اد 

                                                           

)يكتثح انزٚاض  حققّ انسٛذ ْاشى انُذٔ٘ ،ُٚظز: انتارٚخ انكثٛز نإلياو انثخار٘ (1)

ٔانكُٗ ٔاألسًاء نإلياو يسهى حققّ عثذ انزحٛى يحًذ  ،2/5: (د.خ -انزٚاض-انحذٚثح

 .1/502 (:ْـ1404 انًذُٚح انًُٕرج -انجايعح اإلساليٛح ،1انقشقز٘ )ط

 .3/121 ٔتٓذٚة انتٓذٚة: ،2/324 قاخ:ـُٚظز: انث (2)

حققّ شعٛة  ْـ(442ُٚظز: سٛز أعالو انُثالء نًحًذ تٍ أحًذ تٍ عثًاٌ انذْثٙ )خ (3)

 ،14/321 (:ْـ1413 تٛزٔخ -انزسانح يإسسح –2ؤٔط ٔ يحًذ انعزقسٕسٙ )طااألرَ

حققّ خهٛم يأيٌٕ  ،ْـ(252نتٓذٚة ألحًذ تٍ عهٙ تٍ حجز انعسقالَٙ )خٔتٓذٚة ا

ٔطثقاخ انحفاظ ألتٙ  ،5/30: و(1226-ْـ1414تٛزٔخ  -انًعزفحدار  -1طشٛحا )

 تٛزٔخ –)دار انكتة انعهًٛح ،ْـ(211أتٙ تكز انسٕٛطٙ )خ ٍانفضم عثذ انزحًٍ ت

 .252(: ْـ1403

 .264انحفاظ:  ٔطثقاخ ،24/422ُٚظز: تٓذٚة انكًال:  (4)

 .13/244 ٔسٛز أعالو انُثالء: ،24/40ُٚظز: تٓذٚة انكًال:  (5)

 .265 ٔطثقاخ انحفاظ: ،13/203ٔسٛز أعالو انُثالء:  ،2/54تارٚخ تغذاد:  ُٚظز: (6)
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س اللاد سال دللامسالل  دللعيسدردللةسوللمس   للعسوللمس للع  سوللمسدع للع .ٛ
 . ٔ،ه (271)تس أوعس   عسالل  دعي

وللمسلللو  سوللمس مللاسوللمس لل امسوللمس لل مسال دللامسالل  للائاسأردللةس .ٜ
ع اس  ونسإلعسدعج  سالللعيسعللةس  ل سس أوعس وةسالل ردمسالل  ائاس ور 

 . ٕ،ه (303)تس وف حسالل عمسدمسدةمسه ال امس دة  نس،  ا 
س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

حققّ انسٛذ شزف انذٍٚ  ،ْـ(354ُٚظز انثقاخ ألتٙ حاتى يحًذ تٍ حثاٌ انتًًٛٙ )خ (1)

 ٔسٛز أعالو انُثالء: ،2/153و(: 1245-ْـ1325 تٛزٔخ -دار انفكز ،1أحًذ )ط

13/240. 

 .206 ٔطثقاخ انحفاظ: ،14/125 ُٚظز: سٛز أعالو انُثالء: (2)


