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ا�����  ��إ���ده إ��ه إ�� ر ��  ����إ���� �� ا ��� ��

�� أ��� إ�� ا����  �� ��ل أو ��� أو ����� أو ���

�� ا��� ���ه، ������ ��ن أم ������

�� زاده ا���� ��� رواه ا����ت ا����ون ���� ا�����

ا������: ا����� ا���ا�� ��وا�� ا����� ا���د �� ا���د ا������
وا�����: ا����� ا���ا�� ������ ا���د �� ا����ف ا������
�� ا����� ا���د ���� �� ����� أو ���� وا������ر: ���� ��

 ����ا��� ���ه ������ إ�� ا ��

�� أ��� إ�� ا������  �� ��ل أو ��� أو �����

�� أ��� إ�� ا������ و�� دو�� �� ��ل أو ���
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�� رواه ��د ����، ُ��ِ�� ا���دة ��اُ��َ�� ��� ا����ب� وا����ا�� ����ن:
- ���ا�� ����: و�� �� ��ا�� ���� و����ه�

- ���ا�� ����ي: و�� �� ��ا�� ����ه دون �����
و�� ا����د�� ا����ا��ة ������، و�� ���� إ�� ا���� �� أ��ال روا����

�� ا��� ���ه ���� ��ل ��مّ ا����، �� ����، إ�� �����ه، 
�� ��� ��وذ، و�� ����

و�� ����ن: ���� ��ا�� �و�� ا��ي ����
�� آ�� ����  و���� ����ه و��: ا���� ��ا�� إذا روي �� ��

أو أ��ى ����

�� ا����� ا�����ل ا��ي ��� �� ���ر�� �����
�� ���� ��ق ا����� ��

�� �� ���� ��وط ا����ا��

سلس�� ا���اول الع��ي� (2)

�� �� ����� ��ق ا����� ��، ��ن ��� ���� �� 
���� ��� إ����� �������� ��وط ا����ل� و

وا�����: �� �� ���� ��� ا�����

�� ا��� ���ه ���� ا���ل ا��ي �ّ� ����، �� ����، إ�� 
�����ه، �� ��� ��وذ، و�� ����

و��� ����ن: ا���� ��ا�� �و�� ا��ي ����
وا���� ����ه ��: ا����� ا��ي ��ّ�دت ���� و�� ��� ��� ���� 

��� ا��اوي أو �����

�� ا����� ا�����ل ا����رض �����، �� إ���ن ا���� ������

�� ��� �� ���إ إ���ده راو ����� ��� ا���ا��

 �ّٰ��ا����� ا�����وب ��� ر��ل ا
و�� ��ّ ا����د�� ا���دودة وأ�����

��دة راو �� أ���ء ��� ����ه ا�����ل ز

�� رواه ����� ����� �� �� ���� �� �� ���� �� ا���ا��

sÌá®a: �� أ��� إ�� ا����  �� ��ل أو ��� أو ����� أو ����
         و��� ���� ��� و����

á‰�€a:  �� ����� ا����ل ا������ إ�� ا�����
æa¥@:   �� �� ����� إ��� ا���� �� ا����م٠

»›·@sÌá®a@|‹�ófl: �� ا���ا�� ا��� ���ف ��� أ��ال ا���� وا���� 
�� ��� ا����ل وا��د� و�����: ����� ���� ا����د�� �� ا������

ا��ي �� ��� روا�� �� ا���� �� ���� ����ت ا����

ا��ي ����د ��وا��� راو وا���

�� رواه ا�����ل ������ ��� �� أو�� ��� 
������ ا�����ظ� �و

رواه   ��  ��� إ��   ���� ��� ���ت   ��
ا����ت ���� أو ����

 ��  �� ����و  ������ أو��   ��� روي   ��
ا���ة ���� ���م ��� ا��اوي 

�� أ��ل ��� ��� ���� �� ���ه أو ����، 
������ أو ����� أو ���ه 

���� �� ا��اوي: ������، أو ا����� ��، أو ����، أو ��ء ����، أو ������� 
�����ت، أو �����، أو ������، أو ��� ����، أو �����، أو ���ة أو�����

ا����اد وا������
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ا����� ا��ي �� ���ه راو ���� ������ب

ا����� ا��ي ا��� ��� ��� ���ح �� ���� 
�� أن ا����� ا����م ����

�� ��� ���ق إ���ده، أو أد�� �� ���� �� 
��� ��� ��� ���

ا����،  رواه   ���  ������ ا�����  رواه   ��  ��
������ ����� ا����وف�� أو �� �� إ���ده راٍو  �و
 �����  ��� أو   ،����� ���ت  أو   ،����  ���

�� ��� �ِ� آ�� إ���ده �َ� ��� ا������

�� ��� �� إ���ده ا���ن ����� ��� ا���ا��

�� �� ���� إ���ده� ��� ا����� وا����� وا������

�� ��ن ����ه ���� و��� ��� ��� �� ا�����د
��� وا������ ����ن: - ����� ا�����د �و��� ����� ا����

                   - ����� ا����خ

�� ��وي ��� ا��اوي ��� ���� أو ����ه �� �� ���� 
��� ���� ����� ا����ع و���ه ك: ���ل��

�� روي ���� ���: ����� ���ن أن ����� ��ل��

�� روي ���� ���: ���ن �� ���ن���

ا����: �� ر�� ا���رع ���� ��� ������ ���� ��� ������
������� ا����� �� ا����ّ��، وا�����خ �� ا����ّ�م� 

ا����ا��

فــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــا

بــــــــــــــــــ

بــــــاعـــــــــتـــــــــــبــــــــــار وصــــولـــــــــه إلـــــــــــيــــــــــنـــــــــا

باعتبار عدد طرقه

باعتبار العمل به وعدمه
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