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حقوق الطبع حمفوظة
ال جيوز طبع الكتاب أو تصويره
إال بإذن خاص من املؤلف
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مقدمة
الحمددد ،وأ هد دددال ،ده إ لدددو إ اوأ هد دددال ،ده حمددد،ا بددد،ر هلهددد لو
صلى او ليو ههلم.
الأ أُذنَانُُمَنُُالَ ُ ُْأسُ»أ هقد ،هعد و
فالذا جزء يف تخريج الح،يث المشال لُ ْ « :
خ صراأ فلم ده

ب جميع

ل،ي القد
لما تحقق َّ
اه ،الح،يث َّ

فيدو  -د

د الر طرقو ه اه،ر-أ بما دغندى د ال هدع يف تخدريج البقيدف تد فيرا لل قد
هالجال.،
هاو المس اهأ هإ ح

هإ ق ة إ بو.
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*ُأوالُ:حديثُأبيُأمامةُﭬُ:

دخرجددو دحمدد555/36( ،أ 613أ )648أ هدبدد
)359أ هدب داهد ()145أ هالرت دذي ()37أ هابد

بيدد ،يف «الطالدد ل» (88أ
اجدف ()444أ هابد المندذل

()362أ هالطحاهي ()143أ هالرهياين ()301/2أ هالط هد يف « سد خرجو»
()33أ هالطدددراين ()121/8أ هابددد

ددد،ي ()513/4أ هالددد،القطن (357أ

ه اعع)أ هالبيالق (108/1أ 109أ [ )110

جالف دب داهدأ هالد،القطن أ
دالر بد

هغيرر] جمي ا :ح،يث :حماد بد ييد،أ د هدناه بد لبي دفأ د
الأ أُذنُانُُمُنُُال ُ ُْأسُ».
ح بأ دب د ا فأ النب ﷺُ ْ « :
هاأللفاظ غير فقف :فف ب ضدالاَ « :ذك ََدر هعد َء النَّبِّد ﷺ»أ هكدذا جمد أ
هيف ب ضالا ال فصيل -ب،هه اتفاق ديضا :-ف دالة يدذكر المضمضدف هاإه نشداقأ
هتالة غسل الكفي أ هتالة غسل ال جوأ هتالة غسل الي،ي أ هتالة سد الدرد أ
المددن َقي [ ثنددى « َ دنق»أ هفيددو لتدداهأ ههد طددرا ال ددي الددذي يلد
هتددالة سد
َ
األنف].
ِّ ِّ
الرد ِّ » ف الة يذكر ع ا تقد،،أ هتدالة
هكذلك ط الشاه« :،األذنَاه َ َّ
يق صر ليو.
هاألهم :دهنم اخ لف ا يف هقفو هلف و لى حماد ب يي.،
ُّ
فجز ،برف و جما ف :س،دأ هدب دها فأ هدبد الربيدع الزهدراينأ ه حمد ،بد
الفضل ال،أ هغيرهم.
ه َّ
دك يف ذلددك جما ددفأ قددال ا :قددا حمدداد« :إ ددلي :د قد
د ،د ق د

النب د ﷺ» ههددم :ق يبددف ب د ه د ي،أ هي د ن

ه لى ب

نص ل الرايي.

بد

دبد د ا ددفأ

حمدد ،الم د د أ
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هجدز ،ب قفدو :هدليماه بد حدر أ ه فداه
الرد » :نما ه ق

()1

بددل قدا األه « :األذنداه د

دب د ا ف فمد قدا غيدر هدذا فقد ،بد- َّ،ده كلمدف قالالدا

هليماه-أ دي :دخطن».
هق ،ص

ال،القطن لهايدف هدليماه يف «ال لدل» ()273/12أ هد دال لدى

ذلك يف «السن »أ هنقل
هقدد ،صدد َّ

هى ب هالهه الحافظ« :الح،يث يف لف و ك»

قددف -ديضددا :-ابدد
ال
َ

بدد ،الالددادي يف «ال نقددي » ( )204/1هيف

«المحددرل» ()50أ هجددز ،ابد حجددر يف «النكد » ( )415/1بددنه د لف ددو فقدد،
ددلجو يف الح،يثأ هدحا

لى ك ابو يف «الم،لج».

هب ق،ير ده يك ه الرفع حف ظا إتفاق جما ف د الثقداه األابداه ليدو
فالح،يث ،الر لدى دالر بد ح دبأ ههد د د د  ،الضد فاء ههدناه بد
لبي ف ثلو -ديضا -ع فو غير هاح،

األئمفأ هصرح دب حاتم بننو ضدطر

الح،يث -هل لو يشير لى ا هقع يف ح،يثنا هذا

اإخد ا-أ هالبخدالي لدم

يخرج لو إ حد،يثا هاحد،ا قرهندا بتيدرر هد دا الحدافظ فقد ،هد َّ ه د دررأ فقدا :
«ص،هق فيو لي ».
َ
الح،يث بالرجلي  :ال،القطن أ هباأله  :هى ب هالهه.
هق ،ع ف
ف اد الح،يث -

هذا ال جو -ع يفا ج،ا.

ف هع َء َله ِّ اوِّ ﷺأ
( )1هكذا ظاهر لهايف اإل ا ،دحم ،نوَ َ :دبِّ د َ ا َ َفأ َقا َ َ « :ه َص َ
ِّ ِّ
دف َذك ََدر ال َمض َم َضد َف َه ِّاإه ِّن َش َ
َف َذك ََر َا َ ادا َا َ اداأ َه َإ َدد ِّلي كَي َ
داقأ َه َقدا َ َ « :هاألذنَداه د َ
الرد ِّ »أ َقا َ َ « :هك َ
َاه َله اوِّ ﷺ َيم َس ال َمن َقي ِّ ».
َّ
هد ا لهايف الطراين نو ففيالا الجز ،بالرفع هيكف ده

لهاها خالف اإل ا ،دحم.،
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هق ،قا فيو الرت ذي« :لي
هاح،

هنادر بذاك القائم»()1أ هع فو البيالقد أ هغيدر

دهل ال لم.

هق ،هلده لو طرق دخرىأ إ قيمف لالا:
فنخرجو اب
ريم :هم

د،ي ()316/1أ هالد،القطن ( )364د دبد بكدر بد دبد
لا  ،ب ه ،أ

او ﷺ« :األذنداه د

دبد د ا دف :قدا لهد

الرد ».
ام دخرجو ال،القطن ()363أ
لا  ،ب ه  :،قا له
هدبد بكددر د

هجو آخرأ

دب بكر ب دب

ريمأ د

او ﷺ :فذكرر.

شدداهير الضد فاءأ هقدد ،اعددطر يف الحدد،يث -كمددا تددرى-أ

ههبذا ع فو ال،القطن .
هدخرجو اب
القاهمأ

ج فر ب الزبيرأ

،ي ()99/9أ هال،القطن ()365

دب د ا ف.

هج فر

شاهير المرتهكي أ هبو ع فو ال،القطن .

هق ،ت بع:
فنخرجو تما ،يف «ف ائ،ر» ()1571أ هاب
اب فائ :،انا دب

اذ األلالاينأ

القاهمأ

سداكر ( )150/54د

ثمداه

دب د ا ف.

ه ثماه قدا فيدو الحدافظ« :عد يف» هحالدو دههدى د ذلدك فقد ،عد فو
غير هاح ،تض يفا ،ي،اأ هذكرها دنو يرهي المناكير

الثقاهأ هحسبك بقد

( )1هد ا ا ذكرر الشيخ دحم ،اكر يف نسخ و :دنو هقدع يف ب دن نسدخ «السدن »« :حد،يث
حسدد أ لددي

هددنادر »...فق لددو« :حسدد » إ دصددل لددو يف النسددخ الم مدد،ةأ هإ يف

«ال حفف»أ هإ «ال الذيب» كما يف نسخف بشال

اد (.)87/1
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،ي  -لى تساهلو« :-قليل الح،يثأ ه ا ف ا يرهيو غيدر حفد ظ»أ ه د

كاه كذلك كاه هداقطا -بد
ه أ هإ دظنو إ

دك-

()1

هد دا األلالداين المدذك ل فد ددلي د

صنائع ثماه.

فالحاصلُ:ده ح،يث دب د ا ف هذا ع يف ج،ا -

جميع طرقو.-

*ُثانياُ:حديثُعبدُاهللُبنُزيدُﭬُ:

لهار اب

اجف ( :)443ح،انا هد ي ،بد هد ي :،حد،انا يحيدى بد يكريدا بد

بفأ حبيب ب يي،أ
دب يائ،ةأ
قا له او ﷺْ « :الأ أذنانُمنُال ْأسُ».

باد ب تميمأ

ب ،او بد ييد:،

ههددذا نكددر ددنيع د هد ي ،بد هد ي،أ هالكد  ،فيددو ددرها فقدد ،خالفددو
ءأ هغيرر فرههر

يحيى بد يكريداأ بنهدنادرأ بلفدظ:

دب كريب حم ،ب ال
«أنُالنبيُﷺُ أأتيُب أث ألث ْي أُمدُُ،فجعلُيدْ أل أكُذراع أُه»ُ.
هكذا دخرجو ابد خزيمدف ()118أ هابد حبداه ()1083أ هالحداكم ()509
[ه نو :البيالق (.])302/1
هذا فض

الخ ا لى

بف يف صحاب الحد،يثأ هبسد هدذا خدالج

ما نح فيو اآله.
هقدد ،اح دداب الب صدديري لأ فقددا يف «الزهائدد« :)65/1( »،هددذا هددناد
حس أ ه كاه ه ي ،ب ه ي ،حفظو» هق ،جز ،بصدح و :الزيل د يف «النصدب»
(- )19/1هدصلو إب الرتكمداين يف «الجد هر النقد » ( -)67/1يا َمدي دندو
«د ثل هناد يف البا »!
َ
الحافظ صاحبا «ال حرير»أ لى َه َل ِّ ِّالما ب قبو يف د لأ ه ديسر بكثير ما
( )1هلم ي قب
نح فيو.
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*ُثالثاُ:حديثُأبيُه ي ةُﭬُ:

اجدف ()445أ هالطدراين يف «األههد » ()8318أ هالد،القطن

دخرجو ابد
()352

مره ب الحصي  :انا حم ،ب

الجزليأ

ه ي ،ب المسيبأ د دبد هريدرة :قدا لهد

منُال ْأسُ» هذا لفظ اب

افأ

ب ،او ب

ب ،الكريم

او ﷺْ « :الأ أذنَانُ

اجفأ هلل،القطن « :تم ْضم أضواُ،و ْاستنْش أقواُ،و ْالأ أذنَانُ

منُال ْأسُ».
ههذا تالف اب الحصي

شاهير المرتهكي أ هاب

اف ع يف.

هلو طريق آخر:
دخرجدددو دبددد ي لدددى ()6370أ هابددد حبددداه يف «المجدددرهحي » ()110/2أ
هالطراين يف «األهه » ()538أ هال،القطن ()347
طاءأ

هدما يل بد

سدلمأ

او ﷺ« :إذاُتوضََُأحَدأ أم ُْ؛ُف ْليتم ْضَم ُْْ،

دب هريرة :قا له

و ْلي ْستنْشقُ؛ُو ْالأ أذنانُمنُال ْأسُ» هألب ي لى« :هليس نثر» ب« : ،هليس نشق».
ه هما يل

شاهير الض فاء.

هلو طريق آخر:
دخرجو ال،القطن ()354أ
قا له

ال َبخ َِّري ب

بي،أ

دبيوأ

دبد هريدرة:

او ﷺْ « :الأ أذنانُمنُال ْأسُ».

قا ال،القطن « :البخرتي ع يفأ هدب ر جال ».
قل  :بل البخرتي رتهك -كما يف «ال قريب».-
فالحاصلُ:ده هذا الح،يث دحس طرقو :طريق هما يل بد
قا ،

ال ق يف.

سدلم هغيدرر
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*ُرابعاُ:حديثُابنُعباسُﭭُ:

دخرجددو اب د

دد،ي ()327/5( )36/4أ هالدد،القطن (331أ  )332د
طداءأ د ابد

الجح،لي :نا غن،لأ د ابد جدريجأ د
دب كا ل َ

بدا أ ده

النب ﷺ قا ْ « :الأ أذنانُمنُال ْأسُ».

قا اب

،ي« :

ح،يث غن،ل لي

بالمحف ظأ هدب كا ل لم يك دب د

غن،ل غير هذا الح،يث»أ هقا ال،القطن « :تفرد بو دب كا لأ

غن،ل هههدم

ليو فيو تاب و الربيع ب ب،ل -هه درتهك-أ د ابد جدريج هالصد ا  :د
اب د جددريجأ د هددليماه اب د

هددىأ د النب د ﷺ ره د »أ ههكددذا قددا يف

«ال لل» ()105/14أ ههبقو ال قيل ( )32/4لى ترجي اإللها أ هتب دو ابد
ب ،الالادي يف «ال نقي » (.)208/1
هه كما قال ا أله الثقاه نما لههر

اب جدريج رهد -كمدا هديني-

ف يقا  :ه دبدا كا دل اقدف شدال لأ هييادتدو قب لدف

()1

كمدا قدا ابد القطداه يف

«بيدددداه الدددد هم» ()263/5أ هالزيل دددد يف «النصددددب» ()19/1أ هاأللبدددداين يف
«الصحيحف» (.)86/1
هق ،نقل اب

ب ،الالادي يف «ال نقي » ( )206/1كد  ،ابد القطداهأ ه قدب

ليو قائ « :فيو نظر كثير»أ ام قا « :ههذر الطريقف ال هدلكالا الم لدف( )2ه د
( )1فائ،ة:
لمدا حدَّ،
يف «اإلل اد» للخليل ( :)844/3ده هذا الح،يث ا ُّتالم بو دب بكر الباغن،يأ َّ
بو

دب كا ل هق ،تاب و ليو الحافظ البزال -يف لهايف ال،القطن -أ فرئ

( )2يري :،اب الج ييأ صاحب «ال حقيق»أ الذي مل ليدو ابد
«ال نقي ».

ال،تو.

بد ،الالدادي ك ابدو هدذا:
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تاب ددو يف األخددذ بددالمرف ك يف كددل عددع :طريقددف عد يففأ لددم يسددلكالا دحدد ،د
المحققي أ هدئمف ال لل يف الح،يث» اهدد .هد د ُّ،ندو :قد

الدذهب يف «تنقيحدو»

(« :)51/1هذا ك  َ ،إ َ َّم لائحف ال لل» اهد .هق ،ت قبو -ديضا -ابد حجدر
يف «النك » ()412/1أ هذكر ده هماك غن،ل
جريج حَّ،

اب جريج كاه بالبصدرةأ هابد

هناك بنحاديث ههم فيالا(.)1

هد ا اب ف الربيع ب ب،ل:
فنخرجالددا اب د

دد،ي ()35/4أ هالدد،القطن (333أ )334أ هدب د ن دديم يف

«الحليف» (.)221/8
هالربيع رتهك -كما قا ال،القطن .-
هد ددا الرهايددف المرهددلف د اب د جددريج فالكددذا قددا

بدد ،الددرياقأ ههكيددعأ

هالث ليأ هغيرهم.
كمددا دخرجددو بدد ،ال درياق ()11/1أ هاب د دب د
()360أ هال،القطن ([ )338-335

دديبف ()23/1أ هدب د

بيدد،

طريق ب ،الرياقأ هغيرر]أ هالخطيدب

(.)418/7
هخالفالم ل ب

اصمأ فقا :

اب جريجأ

هليماه ب

هىأ د

دب هريرةأ رف ا.
هكذا دخرجو ال،القطن ()339أ هه َّهم ل ب

اصم.

َ
الحافظ البيالقد َّ ل بال حا دل هال صدبيف يف
( )1هق ،ل ى اب الرتكماين -هتب و الزيل -
راعدو د حد،يثي صددحيحي -بز مالمدا :-حد،يث بد ،او بد ييد،أ هحد،يث ابد
با ! هق ،لم ما تق،،

ه الم حا ل الم صب.
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رها بالض ف.

فالذا ه الك  ،لى لهايدف ابد جدريجأ هقد ،رفد ده الصد ا فيالدا :ابد
جريجأ

هىأ ره

هليماه ب

ههذا اإلهناد لدي

بشد ء فدنه هدليماه

د دتبدداك ال دداب ي أ ه راهديلو دد،ي،ة الضد ف هابد جددريج قبددي ال دد،لي أ إ
-غالبا -إ

ي،ل

رتهكأ هق ،ن .

هللح،يث طريق آخر:
دخرجو ابد
طاءأ

د،ي ()309/1أ هالد،القطن (341أ  )342د جدابرأ د
با

اب

بنح رأ هيف ب ن دلفاظو ييادة نى.

قا ال،القطن « :جابر ع يف».
قلت :ه اب يزيد ،الج فد أ د د د  ،الضد فاءأ هحالدو تح مدل ده يكد ه
،ي ،الض ف.
هلو طريق آخر د جدابرأ اخ لدف يف هصدلو ه لهدالو كمدا لهار الد،القطن
(343أ )344أ هق ،لجد اإللهدا َ بمدا ينداقه فيدوأ ه د،الر لدى جدابر -بكدل
حا .-
هلو طريق آخر:
دخرجو ال،القطن ()346أ هالخطيدب ( )380/6( )453/3د القاهدم
ب غص أ

هما يل ب

سدلمأ د

طداءأ د ابد

بدا  :قدا لهد

او

الأ أُذنُانُُمُنُُال ُ ُْأسُ».
سنُةُُ،وُ ْ ُ
اقُ أ ُ
االستُنُْشُ أ ُ
ضمُضُ أُةُوُ ْ ُ
ﷺ« :ا ُْلمُ ْ ُ

ه هددما يل هددبق بيدداه حالددوأ هالقاهددم ع د يف صدداحب ندداكير -كمددا يف
«الميزاه»أ ه«لسانو»-أ ههبما ع فو ال،القطن .
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هلو طريق آخر:
حمد ،بد ييدادأ د
لهار ال،القطن (348أ 349أ )350أ
الأ أُذنُانُُمُنُُال ُ ُْأسُ».
الراهأ اب با أ النب ﷺُ ْ « :

يمد ه بد

قا ال،القطن  « :حم ،ب يياد هذا رتهك الح،يث».
قلت :ه اليشكري الطحاهأ هه كما قا ال،القطن أ هقَّ ،
كذبو غير هاح.،
فالذر طرق الح،يثأ ه كما ترى

،ة الض ف.

هق ،هلد لو طريق آخر يترت بو:
دخرجو الطراين ( :)322/10حد،انا بد ،او بد دحمد ،بد حنبدل :حد،ان
دب  :انا هكيعأ اب دب ذئبأ قالظ بد ديبفأ د دبد غطفداهأ د ابد
با  :ده النب ﷺ قا ْ « :استنْش أقواُم ت ْينُ،و ْالأ أذنانُمنُال ْأسُ».
إ ده ذكددر األذنددي خطددن قطد ك بددو أله الحدد،يث

ههددذا هددناد كالشددم

شدال ل -لدد،ى دصددحا الحدد،يث هط بددو -د ابد دبد ذئددبأ هبددذا اإلهددنادأ
خدرج يف « سدن،
بلفظْ « :اسَتُنُْثُ أُواُمَ ُتُ ُْينُُبَالُغُتُ ُْينُُ،أُ ُْوُثُلُثَا»أ هنحد ر هكدذا هد
َّ
دهاهي اإله ،أ هإ هجد د فيدو  -ط قدا -لدذكر

دحم- »،نفسو-أ هيف غيرر

ق َحدم

األذني ف َّي ده تك ه لهايف الطراين هذر خطنأ هاأل بو ده ذكر األذني
ب ن لهاة «الم جم الكبير»أ ده نس ِّ
اخ ِّو.
َّ
هلم ين بو اإل ا ،األلباين ل لالذر الحقيقفأ فنخدذ بظداهر اإلهدنادأ هصدح
الح،يث -

هذا ال جو -يف «الصحيحف» (.)87/1

هذا هق ،هلده طرق ق فف للح،يث
د ثلالددا :ددا لهار اب د دبد

اب

دديبف ()24/1أ هدب د

با .
بيدد)361( ،أ هاب د المنددذل

()394أ هالددد،القطن ( )351ددد حمددداد بددد هدددلمفأ ددد
ي هف ب

الراهأ

اب

با « :األذناه

الرد ».

لددد بددد ييددد،أ
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ل ب يياد ه ابد جد ،اهأ درها بالضد فأ هقد ،قيدل -هيح داج لدى
تن دل :-ه لهايدف حمدداد ندو قب لدف هبكددل حدا فالدذا اإلهددناد خيدر د تلددك
األهاني ،المرف ف ال اهيف.
*ُخامساُ:حديثُأبيُموسىُﭬُ:

دخرجددو ال قيلد ()31/1أ هالطددراين يف «األههد » ()4084أ هابد
()42/2أ هالددد،القطن ( )355ددد

دد،ي

لددد بددد ج فدددر بددد ييددداد األحمدددر :ندددا

ب،الرحيم ب هليماه( :)1ندا د د ثأ د الحسد أ د دبد

هدىأ د النبد

ﷺْ « :الأ أذنانُمنُال ْأسُ».
قا ال،القطن « :لف و ل ب ج فرأ
هالحس لم يسمع د دبد

ب ،الرحيم هالص ا

هدى»أ هصد َّ

قد اأ

ال قدف يف «ال لدل» (- )250/7

ديضا.-
قلت :ل ب ج فر اقفأ هق ،خالفو اب دب

يبفأ ف قف الح،يث.

هكدذا لهار يف « صدنفو» ([ )24/1ه د طريقددو :ابد المندذل ()396أ هابد
،ي ()42/2أ هال،القطن (])356أ

ب ،الرحيم ب هليماه.

ههكددذا ذكددرر دبد يل ددف -كمددا يف « لددل ابد دبد حدداتم» (-)600/1أ د
براهيم ب

هى الفراء -هه اقف-أ

كمددا ص د َّ

دف -ديضددا :-اب د
ال قد َ

ب ،الرحيم هص َّ بو دب يل ف.
بدد ،الالددادي يف «ت ليقددو لددى ال لددل»

(.)154
( )1هقع يف لهايف الطراين :ل ب
لي

اعطرابا

ل ب ج فر.

سالر هه خ ا هائر الرهاياهأ هالظداهر دندو خطدنأ

14
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هبكددل حددا فالحدد،يث دد،الر لددى د دد ثأ ههدد ابدد هدد َّ الأ شددال ل
بالضد ف هالحسد لددم يسدمع د دبد

هددى فالحد،يث عد يف  -لددى كددل

حا -أ هق ،تب َّينَّا ده لف و نكرأ ف يصل ل ه شالاد.
ُ
*ُسادساُ:حديثُأنسُﭬُ:

دخرجو ابد
ب

دن

د،ي ()177/2أ هالد،القطن ( )366د

الكأ ده له

بد ،الحكدمأ د

او ﷺ قا ْ « :الأ أذنانُمنُال ْأسُ»ُ.

قا ال،القطن  « :ب ،الحكم إ يح ج بو».
قلََت :ه د اب د

بدد ،او ال َقسد َدمل أ ع د يف جدد،ا نكددر الحدد،يث -كمددا يف

«الميزاه».-
هلو طريق آخر:
دخرجو اب

،ي ()499/3أ

الاليثم ب َج َّمايأ د يزيد ،الرقا د أ د

دن .
ههذا كسابقو يزي ،شال ل بالض فأ هالاليثم ثلو -ده ر نو -هالثاين
لجا «الميزاه».
ُ
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قالُماتبهُ-عفاُاهللُعنهُ:-

فالذر د الر طرق الح،يث ه د اه،رأ هكلالدا هاهيدفأ إ تصدل لل ق يدف فمدا
الظد بمددا دههنداه! ههكددذا جميدع ددا ترك دو :عد فو دظالدر مددا ذكرتدوأ هتددرجي
ال قددف يف ب ضددو بددي -بمجددرد النظددر -كحدد،يث ابدد

مددر ﭭ فدد هجددو

لل ط يل هالمشقف ب خريجالا.
فالصوابُالذيُالُشكُفيهُ:أنُهذاُالكلمُ« ْالأ أذنانُمنُال ْأسُ»ُليسُمَنُمَلمُ
ال سولُﷺُ.

هق ،تق ،،تض يف غير هاحد ،د األئمدف لدوأ ه د ،،ا بدالهم بكثدرة طرقدو
لش،ة ع فالا.
ه نالم -ديضا :-ال قيل أ فق ،قا (« :)31/1األهاني ،يف هذا البا لينف».
ه

الم نخري  :الن هي يف «المجم ك» ()415/1أ هه ظاهر سدلك ابد

ب ،الالادي يف «ال نقي ».
ههبذا ت را دقدف هصد ا تمثيدل اإل دا ،دبد

مدره بد الصد ح ل هبدذا

الحدد،يث للض د يف الددذي إ ي ق د ى بكثددرة طرقددوأ هك ددو ددالير يف ذلددكأ يف
« ق ،و» الم رهفف.
هد ا

ت قبو يف ذلكأ ترتا بكثرة طرق الح،يث ه اه،ر فننو لم يصدب

هكذلك

صدح الحد،يث  -م دا-أ كمدا تقد ،،د غيدر هاحد،أ هكدذا قدا

الحدددافظ ابددد حجدددر يف «النكددد » (- )415/1هنقلدددو ددد ابددد دقيدددق ال يددد،أ
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هالمنذليأ هال

جزء خمتصر فيه

ئ .)1(-

هق ،تق ،،الرد لى ب ضالم يف ب ن ا قال ا لحم او لماءنا -دجم ي .-
متبهُ
أبوُحازمُالقاه يُ
يفُمجالسُ
آخ ها/4ُ:رمضانُ1442/

( )1خ فا لظداهر سدلكو يف «ال لخدي

» ( )283/1فنندو عد ف جميدع طدرق الحد،يثأ

هلم يحسنو هبا هل لو تتير اج الادر ل.

