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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 دةست ثيَ دةكةم بةحةمدي خواو سآلوات لةسةر  1

 ي باشرتين ثيَغةمةبةر بؤ بةشةرـ(ُمَحمَّد ) 
 ت بؤ بةيان دةكةمـ(َحديْث ) جؤرةكاني   2

 هيَنم باسيان دةكةميةك لة دواي يةك دةيان
 ي نةبضرِابيَـ( َسَند) دةبيَ (  َصحيْح ) يةكةم   3

 بيَ، ياخود كةموكوورِي تيابيَ(  شاذ) نابيَ 
 ضاكيبَ( حيفظي  )ةي دادثةروةربيَ و ة كـ( راوي )  4

 متمانة بيَ و ئةواني ثيَش ئةويش وابيَ
 رِيَطةكاني جوان زانرابيَ (َحَسْن ) ئينجا  5

 ةناسرابيَوةك ئةو نبةآلم  ،بيَ(  َصحيحْ  )رِاويةكاني وةك
 بيَتةخواريَ (َحَسْن ) هةركاميَكش لة ثلةي   6
 دةبيَ، ليَيان باس دةكةم لة خواريَ( َضعيف  )
 ةـ( َمرفوع)   ئةوةي  دراية ثالَ ثيَغةمبةر   7

 ـة( َمْقْطوع) عي طوتي ئةوةيش طوترا تابي
 واتا ئسنادةكةي نةبضرِابيَ(  ُمْسَند)   8

 تاكو ثيَغةمبةري تيابيَ(  راوي) هةر لة 
 يش نابيَ سةنةدي بضرِابيَ(  موتَِّصل)   9

 ني و بيستين تيابيَدةبيَ مةرجي بين
 يش واتا وةسفيَكي واي تيابيَ(  ُمَسلَسل)11

 يةك لة دواي يةك بيلَيَنةوة كة بينرابيَ
 وةك ضؤن بلَيَي بةثيَوة ئةم باسةي دةكرد 11

 دةخةنة و بزةي دةكردياخود بلَيَي كةثيَي طومت زةر
 واتا بيطيَرِنةوة دوو كةس يا سيان(  َعزِيز) 12
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 واتا بيطيَرِنةوة زياتر لة سيان(  َمْشهور) 
َعْن )  13  ي تيابيـ(َعْن ) سةنةدةكةيواتا ( ُمَعن ْ
َهم  )  بلَيَ ناوي رِاويةك نةبرابيَ (ُمب ْ

 واتا طيَرِةرةوةي كةمي تيابيَ( عالي  ) 14
 بلَيَ طيَرِةرةوةي زؤري تيابيَ( نازل ) 
 كردارو طوفتار دراية ثالَ ئةسحاوة 15

 ي ناوةـ( َموقوف )الي زانايان ئةمة 
 اتا ناوي صةحابةي تيانةبيَو(  ُمْرَسل)  16

 لةيةك رِاوي زياتر، سةنةدي ترمان النةبيَ( َغريْب  )
 هةرضي سةنةدي ثةيوةست نةبيَ بزانة 17
 ـة ئةمةش منونةمانة(ُمنَقِطْع ) 

 ناوي دوو رِاوي هةر تيانةبيَ( ُمْعَضْل )  18
 دةبيَ يةكيَك لةم شيَوانة بيَ( َتْدليْس  )

 يةكةم، ناوي شيَخيَك بة ئارةزو نةبةن 19
 (َأْن ) يا  (َعْن ) لة سةرو ئةو بيطيَرِنةوة، بة 

 دووةم، ناوي شيَخيَك بيَنن بة جفرة 21
 هةر كوفرة (َتْدليْس ) لةالي هةنديَك زانا 

 رِاستطؤيةو بؤ رِاستطؤ ثيَضةوانة ية( شاْذ )  21
 ضيية؟ يةكيَكة ئالةم دوانةية( َمقلوْب ) 

 دوو رِاوي ثاشةوثيَش بن بة تةواوي 22
 يا مةتنةكة بيَنن بة هةلَطةرِاوي

 بة تةنها رِيوايةت كات بةجؤريَ(  فَ ْرد ) 23
 كةس بةو شيَوة نةيطيَرِيَتؤ لة زؤريَ

 بة رِوكةش رِاست و رِةوانة( ُمَعلَّل )  24
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 نن ثياوي ذير و زاناعةييب دةزا
 بةضةند شيَوازيَكي جياواز  طوترابيَ 25
 ة جةمع و تةرجيح نةكرابيَـ(ُمضَطِرْب  )

 وتةي رِاويشي هةنديَك تيابيَ( ُمدرَْج )  26
 ئةو نوسرابيَحةديس نةبيَ بةآلم وةك 

 تةمةن يان الي شيَخيَك خبويَنندوو هاو 27
 ـة طةر حةديس الي يةك بيَنن( ُمَدبَّج) 

 ـن(ُمتَِّفْق  )دوو ناو ئةطةر وةكو يةك بن  28
 ـن( ُمفَتِرق) ازن بةآلم كةسةكان جياو

 ـن(ُمؤَتِلْف ) نوسيين دوو ناو وةك يةك بن  29
 ـن(ُمْخَتِلْف ) خويَندنةوةيان لةيةك نةضيَ 

 واتا كةسيَك حةديسيَك بيَينَ (ُمْنَكْر ) 31
 متمانةيةك ثيَضةوانةي ئةو بييَنَ

 ـة( َمْتروك) طةر رِاويةك تؤمةت باربيَ  31
 بلَيَن درؤزنة يان ثياويَ سوكة

 درؤ دانة ثالَ ثيَغةمةبةر مةمنوعة 32
 ـة( َموضوع) ثيَي دةوتريَت هةلَبةسرتاوو 

 ( )ي ـ(بةيبون ) و ( طوآللَة ) رِازاندمةوة وةك  33
 نا هؤنراوةكةي بةيقونيناوم ليَ

 سي وضوار بةيتة كة زؤر سادةو ئاسانة 34
 .سةرةو خيَرة تؤش بيانزانة طيانة

 

 

                                                 

 .طولَن جؤر ناوي دوو بةيبونو  طوآللَة (1)   
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لة سةر داواكاري ضةند برايةك هةستام بة وةرطيَرِاني ئةم هةلَبةستة لة عةرةبيةوة بؤ كوردي، 
 ، خواي طةورة ليَمان وةرطريَت، ئامني سودي ليَ ببيننكة  هيوادارم

 
 زريان سةرضناري

 ك1429/شةوال/28

28/11/ 

 

 :دةقة عةرةبيةكةيةتيئةمةش 
 (بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم ) 

ِ  أبـدأُ باحلمـد  ُمَصلِّيـاً علـى          مُ    ي ـ ََ  نيْب أُرسـال ـمـد  
َن أقَسـام  احلديث    2  عــدة         وُكـلُّ واحد  أتى وحـــده وذ ي م 
ّذ أو يُعـلّ " الصحيحُ "أـوُُلا   3  ِ  وهَو ما اـتَصـْل          إسنـاُدُه وْْل َيُش

ْثل ـه          ُمْعَتَمـٌد يف َضْبط    4  ـه  ونـَْقلـه  يـَِْويه  َعـْدٌل َضـاب ٌط َعْن م 
 اَلمْعُِوُف طُِْقاً وَغَدْت        ر َجالُُه ال كالّصحيح  اْشتَـَهَِتْ " اَلحَسنُ "وَ   5
ِْ "الضعيفُ "ْسن  َقُصـِ        فـَْهوَ وُكلُّ مـا َعْن رُتبة  احلُ   6  وهَو أْقَساماً ُكثـُ
 " مْقطوعُ ال" وما لَتابـ ع  ُهـَو "          اَلمْرف وعُ " وما ُأضيَف للنـيب   7
ْن          رَاويه  حَّـت اُلمْصطفى وْْل َيبْ " اُلمْسَندُ "وَ   8 ُل اإلسنـاد  م   اُلمـتص 
ــل           إْسَناُدُه ل    9  "اُلمتَّصلْ "لُمْصطَفى فَ وَما ب َسْمع  ُكـلِّ رَاو  يـَـتص 
ْثُل أَمـا و " ُمَسْلَسل  "  1   َّتَـ اهلل أنْبأِن  الفَ ُقْل َما َعَلى َوْصف  أَتى          م 

 كـَذاَك قَـْد َحـدثَن يه  قائ مــاً            أْو بـَْعـَد أْن َحـدَثِن  تـََبـسَمـا     
ِو يُّ اثَنِي  أْو َثالثْه           "  َعزيز  "   2   َمِْو يُّ فـَْوَق ما َثالثهْ " َمْشهور  "َمـ
َعن  " 3   َمـا فيه  رَاو  ْْل يَُسمْ "  َوُمبَهم  "      َكَعن َسعيد  َعـْن َكَِْم     "  َمَعن ْ
ُه َذاَك الـذ ي َقْد "            َعال" وُكـلُّ َمـا قـَـلت ر َجالُُه  4  دُّ  " نَ َزال"وض 
 زُكنْ " َمْوُقوف  "وَما أَضْفَتُه إىل األْصَحــاب  م ن          قـَْول  وفْعل  فْهَو   5 
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نُه الـصَحاّبُّ " َوُمْرسل  "  6   ما َرَوى رَاو  َفقطْ " َغريب  " َسَقـْط          وُقْل م 
َـال    7  ـْل ِب  َقِطعُ "إْسَناُدُه             وكـلُّ َمـا ْْل يـَـتص   األْوصــال  "  ُمن ْ
ْنُه اثـَْنان  " واُلمْعَضلُ "  8   َنوعـان  "  ُمَدلَّس ا  "وَمـا أتى           الـسـاق ُط م 

ُقــَل َّـمْن فَـْوَقُه بعْن وأنْ  األـول اإلْسقــاطُ   9   للـشيخ  وأْن           يـَنـْ
ِ فْ   21 ْف             أْوَصــاَفُه مبا به  ال يـَْنعـ  والثـان  ال ُيْسق طُُه لكـْن َيص 
 ـال              فالـشاذُّ و اَلمْقلوُب ق ْسَمان  َتالوَما ََيـال ُف ث قٌة فيه  اَلمَ    2

 نت  ق ســمُ مَ راو  ما بـ َِاو  ق ْسـُم             وقـَْلُب إْسنَــاد  ل   إبْـَدالُ   22
ِ  "  الَفَردُ " وَ   23  علـى رواية   مـا قـَـيْدتَـُه بث َقـة              أْو ْْجع  أْو َقص 
َفــا              24 ََ ِ فَا"  ُمَعلَّل  " وَمـا بع ـلة  ُغُموض  أْو   ع ْنَدُهُم قَـْد عُـ
ت ــالف  سنَـ د أو َمنْت              25 َْ  ع ْنَد أهْيـل  الَفنِّ "  ُمْضطرب  " وُذو ا

 يف احلديث  ما أَتْت           م ْن بـَْعض  ألفاظ  الَُِّواة  اـتَصَلتْ " اُلمْدرَجاتُ "وَ   26
ِ ين  عْن أَْه              27 ِ ْفُه َحقًّا وا" ُمَدبَّج  " وَما َروى كــلُّ َق  نـَْتخـهْ فَاْع
طــاً   28 ُه فيما ذََكِْنَا "            ُمتَّفقْ " ُمـتف ٌق َلْفظـاً َو دُّ  "اُلمْفترقْ "وض 
ُه "  ُمْؤَتِلف  "   29 دُّ َش الَغَلطْ " ُمخَتِلف  "ُمـتف ُق اخلــطِّ فـََقْط            وض  َْ  فَا

ــَدا            تـَْعد ي" واُلمْنَكرُ "  31 ُِد به  رَاو  َغ ــَُِّداُلُه ال يَْ الَف ـُل التــَف  م 
ِْد            وأَْجُعوا لَضْعف ه فـَُهـَو كَ " َمُتروُكهُ "   3 ــ ٌد به  انَف  ـَِدّ َما َواح 

 " ْوضوعُ المَ " والكـذ ُب اُلمْختَـَلُق املصنُـوُع             عَلى الـنيبِّ فَذل َك   32
ِ  املْكُنون        33 ُقوني: )ََسـْيتـَُهـا         وقَــْد أَتْت كاََلْوَه  (َمْنظُوَمَة البَ ي ْ

َُت مَ             بـأْرَبع  أَتتْ  فَـْوَق الثـــالثَِيَ   34  .ـتْ أْقساُمَهـا مثـ خبـٍي  
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