
 منوذٌج ملا فيه زايدٌة يف أحد أسانيده
يفف ملسدددد  ف،فف،ف دددد اءفردددد سفاردددد ف ا دددد اف ففف(1)حددد رِفاعة بددددفف ددددرفا ةدددد ف    ا دددد 

دص تِِ     ف))ءةصدد قف برًدد هف، دداف،ففف إصددب،ففس ّدداف،فةسدد الفب ّدداف،فة دد اف ددافا دد اف ف أعِِْ
،فة دد افف دد افءفةبردد ف،فةصدد قفادد  هف دد ففدد قففف إصددب،فس فا دد اف فف((فإنِِ  ت   ِِ  

فف))ءف فا  افف ف)).فة  اءفايفا  اف ،فكّففأفدد  ؟فففة دد اءف((أب ففالتكفةإإكفملفتص اع
سذ ف  ددب ً اف   ً دددفف،فةمثدددرف،فففأ دددبأ ف مثف   دددب شف،فففأ ددبأفعددد فاددد اف،فةدددإذ فاك ددداف،فة ر ددد ف
ا حبّكفب قفاكًبّكف،ف  ،دد ظفركددبفف،فةددإذ فاة ددافاأ ددكف،فةددت لففدد ًكفحدد فتبردد ف    دد مثف

ةإذ ف   تف،فةممثرف   ظفف،فةإذ فاة ددافاأ ددكف،فةدد ر ففب ددقفة دد ففس ف،ف ف ك ف،ف
ف.ف((  ّسبىف،ففف ف  فذ كفيففك فاك فف

،ف(5)،ف   دددددد  ا، ف(4)،ف أمحدددددد ف(3)،ف بًددددد ف  ددددددب   ف(2)هددددد  ف أدددددد رِفأِبردددددداف   دددددد  ةع ع اف
ف،ف   ددددددددددددددددددرفف(9)،ف ف   سدددددددددددددددددد   فف(8)،ف   ددددددددددددددددددرف، رددددددددددددددددددافف(7)،ف أ دددددددددددددددددد فظ  ظفف(6)   ً دددددددددددددددددد ا ف

،ف  أددد كلف(14)،ف   ددد  ا ط ف(13)،ف   طدددر  ف(12)،ف   دددرفحًددد شف(11)طحددد   ف،ف   (10) جلددد ا ظف
 

ف.(ف  صح يبف جل ّ فاة بفف رفا ة ف رف،  كف ألإص ا ف   ا  ف،فاك ف  ا هف     ًففف1)
ف(ف.ف1946(ف،ف   ب بربف)فففف1905)فف1/184،ف جتبر فأمس سف  ص َح  َففففف1/501 ال بّ  بف

(ف بح ّ  دد ف دد اف)بددرفردد  (ف دد اف220َ  دَد َافبددرفاة بددففملفردد كبفأإدداف)بمددا(ف.ف يفف ملسدد  ف)ف1/102(فيفف ألمثف2)
ف)بما(ف.ف

ف(فف3739(فيفف،ص فاف)ف3)
ف.ففف4/340(فيفف،س   ف4)
ف(ف.ففف1335(فيفف   اف)ف5)
ف(ف.ف111(ف ف)110(ف ف)109(ف ف)108(ف ف)103(ف ف)102(ف ف)101(فيفف  صالةفِ فف إل، مثف)6)
ف(ف.ف860(ف ف)859(ف ف)858(فيفف   اف)7)
ف(ف.فف460(فيفف   اف)8)
(ف1236(ف )722(ف )640،ف يفف  مثددرىف)ف60 ف60-3/59 فف226-2/225 فف2/193(فيفف جملبدد ف9)

ف(فف1237 ف)
ف(ف.فف194(ف مل ب قف)ف10)
ف(ف.فف2245(ف ف)ف1594(فيففابحف مل مث ف)ف11)
ف(ف.ف1787(ف،ف يففطً فف  ب   فف)ف1783(فيفففحّحاف)12)
(ف ف4525(ف ف)4524(ف ف)4523(ف ف)4522(ف ف)4521(ف ف)4520(فيفف مل  ددددددددددددددددددددددلف  مثًدددددددددددددددددددددد ف)13)

ف(.4528)
ف.ففف96-1/95(فيفف   اف14)
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ف،رفطبرقفب  ف رفحيىيف رفِالظف،فبرفأ ّاف،فبرفبمافف(17)،ف   رفح مثففف(16)،ف   ًّك  فف(15)
فاة بفف رفا ة ف،فة كب ف.ف

،ف   ددددرفف(21)،ف    سدددد   فف(20)،ف   رت،دددد  فف(19)،ف أ دددد فظ  ظفف(18) أِبردددداف  طّ  سدددد ف
،رفف(26)،ف   ًغ  ف(25)،ف   ًّك  فف(24)،ف   طر  فيفف"ف  مثً ف"ف(23)  طح   ف،ف ف(22)ِ ميففف

ف،فبدددددرفف(29)،فبدددددرفرددددد  فف(28)،فبدددددرفأ ّددددافف(27)طبرددددقفحيدددددىيف دددددرفب دددد ف دددددرفحيدددددىيف ددددرفِدددددالاظف
،رفطبرقفحيىيف رفب  ف رفحيىيف رفِددالاظف،فف(30)اة بفف رفا ة ف،فة كب ف.ف أِبراف  طح   ف

ف،فة كب ف.برفأ ّاف،فبرفر  فاة بفف رفا ة ف
ف(35)،ف   طح   فف(34)،ف أ  فظ  ظف(33)،ف   ً  ا ف(32)،ف أمح ف(31) أِبراف    ة  ف

ف.ف(37)،ف،رفطبرقفب  ف رفحيىيف،فبرفاة بفف رفا ة ف،فة كب فف(36)،ف   طر  ف
 

ف.فف242-1/241(ف ملسب اففف15)
ف.ففف373-372 ففف345 ففف134-2/133 ففف2/102(فيفف   اف  مثرىف16)
ف.ففف3/256(فيفف حمل قف17)
ف(ف.فف1372(فيفف،س   ف)ف18)
ف(ف.ف861(يفف   اف)ف19)
بف  سدد  فبددرفحيددىيف ددرفب دد ف،فف302(فيفف جلدد ، ف  مثًدد ف)ف20) (ف يففا  رددفف  رت،دد  ف دد  فةّكدد ف"بددرفأ ّددا"فةتفدًد

ف دددداف مثبدددد بف جلدددد ، بددددر،فردددد  ف،فبددددرفاة بددددفف،ف دددداف.ف إ ددددبفءفت  ّددددقف  دددد كب اف  دددد افب ددددقفهدددد  ف   ف ددددففيفف  ّ
ف.فف1/332  مثً فف

ف(ف.فف1631،ف يفف  مثرىف)فف2/20(فيفف جملب ف21)
ف(.545(فيفففحّحاف)22)
ف(ف.فف6074(ف ف)ففف6073(ف ف)فف1593(فيففابحف مل مث ف)ف23)
ف(ف.فف4527(فيفف مل  لف  مثً ف)ف24)
ف.فف2/380(فيفف  س رف  مثرىف25)
ف(ف.ف553(فيففابحف  س فف)ف26)
ف رفحَي ىَيف رفِالظف ألإص ا ف   ا  ف مل  فءف، ً اف،فت يفف  فف)ف(فه؟َ فحَي ىَيف رفبَف27) ف(ف.فهف129 ع ا

ف(ف.فف7611(ف،ف   ب بربف)ففف7483)ففف8/73،ف هت ربف  مثم افففف7/612  ث  تف
ف رفحَي ىَيف رفِالظف   ا  ف ألإص ا فءفث فف،فت يفف  فف)فف28) ف(ف.فهف129(فَب ع ا

ف(ف.فف4814(ف،ف   ب بربف)فف4740)ففف5/310،ف هت ربف  مثم افففف7/205  ث  تف
ف(.ه129(،فَ  عّ َ ءف)ه128(فه؟َ فحَي ىَيف رفِالظف رفا ة ف ألإص ا ف   ا  ف مل  ف،ف َا؟فاؤرفف،فت يفف  فف)29)

ف(ف.فف7540(ف،ف   ب بربف)ففف7415)ففف8/30،ف هت ربف  مثم افففف7/601  ث  تف
ف.(ففف2244،ف يففابحف مل مث ف)فف1/232(فيففابحف مل   ف30)
ف(ف بح ّ   ف.فف221،ف يفف ملس  ف،ف اف)فف1/113(فيفف ألمثف31)
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همث  ف ضطببفيففه  ف أ رِف  ر فيففس   ظ ف،فَ َ  فأا افسعَ ف الِددبال،ف  طحدد   ف
 صحباف،ددرفحدد رِفأيبفهبرددبةفف–ةّم فأب لفف–ر  حف صحبافأح فسالفأشفه  ف أ رِفملففف(38)
حدددد رِفاة بددددفففددددحّبف،فف))،فب ددددقفأشف إل،دددد مثف   دددد   ففددددحبفحدددد رِفاة بددددففة دددد افءفف(39)

ف.ف(40)ف((   طمتإّ فف  رًففيفف  س  ظفب  انف ب  ف جلمك اف
 

 
ف.ف4/340(فيفف ملس  ف32)
ف(ف.ف112(فيفف  صالةفِ فف إل، مثف)ف33)
ف(ف.فف857(فيفف   اف)ف34)
ف(ف.فف2243،ف يففابحف مل مث ف)فف1/232(فيففابحف مل   ف35)
ف(ف.ف4530(ف ف)فففف4529(ف ف)ففف4526(فيفف  مثً ف)ف36)
بددرف))،ف يفف  ضددك فءفف((برفب  فبددرفاة بددففف))،ف يفف  ضك فءفف((برفب  فبرفبمافف))ءف(فيفف  ضف  ب  ايتف37)

ف.ف((ب  فبرفبمافاة بففف
ف.ف357 ففف15/356(فابحف، مث ف آلاثافف38)
(فف6251)فف8/68(ف فف793)فف1/200(ف فف757)فف1/192،ف   ً ددددددد ا فف2/437(فأِبردددددددافأمحددددددد ف39)

ف2/10(ف،ف ،سدددد لفف115(ف ف)فف114(ف ف)فف113(ف،ف يفف  صددددالةفِ ددددفف إل،دددد مثف)فف6667)فف8/169 
(ف،ف   رت،ددد  فف1060(ف،ف   دددرف، رددداف)فف856(ف،ف أ ددد فظ  ظف)فف46(ف)فف397)فف2/11(ف ف45(ف)397)
(فف454(ف،ف   ددددرفِ ميددددفف)فف6577(ف،ف أ دددد فر  ددددقف)فف958،ف يفف  مثددددرىف)فف2/124(ف،ف    سدددد   ف303)
(ف،ف طً ددددفف  ب دددد  ففف1886،ف   دددرفحًدددد شف)فف1/233(ف،ف   طحددد   فيففاددددبحف مل دددد  فف590(ف ف)ف461 )
ف(ف.ف552،ف   ًغ  ف)ففف126 ففف122 فف117 ففف2/88(ف،ف   ًّك  ف1890)

ف.فف3/432(ف جملم عفف40)
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