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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ملخص الحدٌث التحلٌلً

اواًل الدكتور نبه على بعض النقاط غٌر الى مقررة فً الكتاب ودى الزم تاخد بالك منها 

وطبعاً  الزم نركز علٌها شاء هللا الى  نإ النها هاتبقى موضع سؤال فى ورقة االمتحان ودى

حدثٌن  أو لً خدنها حفظ و هاٌجٌب سؤال ٌقولك قول حدٌثكل االحادٌث ا أن الدكتور قال

   و وطبعا متنساش تطلع من كل حدٌث مظاهر رحمة النبىتمن الى حضرتك حفظ
 عن باهللٌاهم حاجة منخفش ونست ومظاهر عظمة جٌل الصحابة و

……………………………………………………………………………. 

 كتاااب الطهارة

 6الحدٌث األول* ص= )باب فضل الطهارة وشرطها فى الصالة( * 1

 

ومنه  الطهور= الماء الطهور المستعمل فى الطهارة (اإلٌمان) الطهور شطر  قوله صلى هللا علٌه وسلم

 ( نزلنا من السماء ماًء طهوراً أ) وسبحانه :  قوله
 والطهور والطهارة مصدران بمعنى: النظافة

 الشطر= النصف والنحو والقصد وٌقال : شطر عنه= بعد عنه 

 لٌه = اقبل وشطر ا
من المستخبثات الظاهرة والباطنة  راد بالطهور الطهارةأه أن =1= اإلٌمانوقد اختلف على معنى 

 ذو خصال كثٌرة واحكام متعددة اإلٌمانو
 نصفان : نصف صبر ونصف شكر( اإلٌمان) 

 ( مانكمإٌ ) وما كان هللا لٌضٌعه ٌراد به الصالة لقوله أن = وقٌل2
تقدم معنى الحمد فإذا حمد هللا مستحضرا معنى الحمد فإن اضاف الى  أل المٌزان(= وقوله) والحمد هلل تم

 الثواب على ذلك كثٌر جدا أن ذلك = سبحان هللا مألت حسناته وثوابها زٌادة على ذلك .. والمراد=

 فعلت بشروطها المصححة والمكملة نورت القلب إذا الصالة أن معناه:= وقوله ) والصالة نور(

 أٌضا فإنها نور بٌن ٌدي مراعٌها ٌوم القٌامة فى تلك الظلم ورة عٌنى فً الصالة( = ق) وجعلت وقوله 

 .ٌتنور وجه المصلى ٌوم القٌامة

 مان المتصدق ٌإ على صحةأي  =1وقوله ) والصدقة برهان( = 

 الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المؤمنٌن فى الصدقات ..المنافقٌن ه لٌس من أن على أو =2

 على صحة محبة المتصدق هلل تعالى وأ =3 

 . ٌعبر بالصبر عن الصوم أن وقٌل ٌصحوقوله ) والصوم ضٌاء( = 
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لك فى  امره واجتنبت نواهٌه كان حجةأو امتثلت إن كأن بمعنىوقوله ) القران حجة لك ال علٌك (= 

 الملكٌن فى القبر كسؤالالمواقف التى تسال فٌها عنه 

موره أسان ٌصبح ساعٌاً فى إن كل أن ٌغدو = بمعنى ٌنكر ومعنى ذلك = وقوله ) كل الناس ٌغدو ...(

 غراضهأمتصرفاً فى 

 

الوضوء والصالة تنظف  أن ومثل اإلٌماناالسالم دٌن طهارة والطهور شطر  أن المعنى العام للحدٌث=

 شاء هللاحدنا ٌغتسل فٌه كل ٌوم خمس مرات فال ٌبقً من درنه شئ فأنهر ٌجري بباب كالظاهر والباطن 

 ..فحمد هللا وتسبٌحه وذكره والثناء علٌه ٌرطب اللسان وٌجلى صدأ القلوب ..ٌكون دٌن طهارة أن

والصبر طهارة للعقٌدة من  ..وتنقٌها من االنانٌةوالصدقة تطهر المال وتزكى النفس من البخل 

 ( ) وبشر الصابرٌن االعتراض على القضاء

 

صلى هللا علٌه وسلم ٌعد امته بثواب كبٌر وجزٌل عنما نه أ فً الحدٌث=  من مظاهر رحمة النبى

 ٌحمدون هللا وٌكثرون من ذكر هللا.

 

 مر الرسول ونواهٌه.أو كم كان حرص الصحابة على اتباعمن مظاهر عظمة جٌل الصحابة = 

 

 ما ٌؤخذ من الحدٌث:.
 = فضل الطهور واستحباب استصحابه على الدوام.1

 هللا نعالى = فضل الحمد والتسبٌح وذكر2

 = الترغٌب فً الصدقة وفى الصبر3

 = قراءة القران باخالص والعمل بما فٌه4

 

 11الحدٌث الثانى فى باب الطهارة ..... ص 

 اوال ترجمة الراوي.......

 عبد هللا بن عامر هو ابن خال عثمان ابن عفان االسم= 

عرى وهو الذى افتتح خرسان واحرم عزل عنها ابا موسى االش أن واله عثمان البصره بعدنبذه عنه = 

من نٌسابور شكرا هلل تعالى وجمع له عثمان والٌه فارس مع البصرة وهو ابن اربع وعشرٌن عاما 

 قتل عثمان ثم عقد له معاوٌة على البصرة ثم عزله عنها أن ولم ٌزل والٌا لعثمان الى

 توفً قبل الزبٌر بقلٌلوفاته= 

............................................................................... 

 



 الفرٌد

 

  

 4 الفرٌد

 

 المعانى والمباحث العربٌة.....:.

الشأن فٌها التكررا والرجوع ... والجملة  أن العود الرجوع واطلق على زٌارة المرٌض لما)ٌعوده(= 

 فى محل النصب على الحال من فاعل ) دخل(

 ضمٌر فى " ٌعوده"من  أو الجملة حال من " ابن عامر"(=  ) وهو مرٌض

 التحضٌض ومعناها طلب الشئ أو ال" للعرضأ" (=  تدعو هللا لى أال) 

 ....  ث  والعرض= طلب بلٌن.... والتحضٌض= طلب بح  

 والمعنى هنا اطلب منك الدعاء لى

 صل الغلول السرقة من مال الغنٌمة قبل القسمة أ(=  ) وال صدقة من غلول

ٌخفٌه فٌه وٌطلق على الخٌانة مطلقا ... والمراد منه أي  فى متاعه وسمٌت بذلك .. الن اآلخذ ٌغل المال

 جهرة أو هنا= مطلق المال الحرام اخذ خفٌه

 كنت والٌا على البصرة ولم تسلم من الغلول والخٌانةأي  (= ) وكنت على البصرة

 

وجمعه مته على عٌادة المرٌض لما فٌه من ثواب كبٌر أحث النبً فً الحدٌث=   مظاهر رحمة النبً

 بٌن الصالة والصدقة ووضعهما فى قرن واحد كعنوان للعبادات البدنٌة والعبادات المالٌة

 

دة امن عٌ امر الرسولأو حابة على اتباعصكم كان حرص المظاهر عظمة جٌل الصحابة فً الحدٌث= 

 رة والصدقة.االمرٌض والطه

 

 

 ... وهناك فرق بٌن القبول والصحة؟....
 الطاعة مجزبة رافعة لما فى الذمة القبول= ٌفسر بوقوع 

 والصحة= األتٌان بها مستوفٌة األركان والشروط

 وقد ٌطلق القبول وٌراد به الصحة لما بٌنهما من تالزم غالباً 

 

 

 ٌؤخذ من الحدٌث:.ما 

 = الصدقة من المال الحرام غٌر مقبولة1

 = طلب الدعاء من اهل التقول والصالح2

 طهارة.= الصلوات كلها مفتقرة الى ال3
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 22الحدٌث الثالث ..... من باب الطهارة..... ص

 وهذا الحدٌث من ضمن ) صحٌفة واسناد همام ابن منبه(

 خى العزٌز نبذه عن  همام ابن منبه.....إلٌك إو

 وهو ابو عقبة همام بن منبه بن كامل بن سٌج الٌمانى الصنعانى األبناوياألسم= 

 هـ 44سنة مٌالده= 

 و غٌالن بن منبه من ابناء الفرس  به ومعقل بن منبهوهب بن مناخواته= 

هرٌرة وهى نحو من  أبً  اسلم فً حٌاة النبً وهو صاحب تلك الصحٌفة التى كتبها عننبذه عنه= 

 عن معاوٌة وابن عباس أٌضا مبة واربعٌن حدٌث حدث بها عنه معمر بن راشد وقد حفظ 

 بر بن راشدعقٌل بن معقل بن منبه, وهب بن منبه,مع تالمٌذه=

 معاوٌة ابو هرٌرة,عبد هللا بن عباس,عبدهللا بن الزبٌر,شٌوخه= 

 هـ 131تارٌخ وفاته= 

................................................................................. 
 المعنى العام للحدٌث:.

جمل مظهر واطهر أن المسلم على ٌكو أن الصالة لقاء بٌن االنسان وربه ٌناجٌه وٌذكره وٌدعوه وٌجب

 مخبر ومن هنا وجبت الطهارة للصالة والغسل والوضوء ورفع الحدث .

 المباحث العربٌة:.

 وحدهم المقصودٌن بالخطاب ..  االمخاطبون الحاضرون لٌسو) ال تقبل صالة احدكم(= 

 بل المقصود === األمة

 من الحدوث= وهو وجود شئ لم ٌكن(=  حدثأ إذا )

 

مع أي  ( حدث حتى ٌتوضأأ إذا حدكمأما ٌقوم مقامه ومعنى ) ال تقبل صاله  أو بالماء(=  ٌتوضأ) حتى 

 باقى شروط الصالة .

 ما هً نواقض الوضوء اجماال ؟

 اكل لحوم األبل  القًء, ما ٌخرج من السبٌلٌن, النوم, لمس المرأة,

 ما الرائ الراجح فً النوم؟

 أو كثر وسواء كان فى الصالة أو ه من األرض لم ٌنقض سواء قلنام جالسا ممكنا مقعدت إذا هأن وهو

 نما هو دلٌل على خروج الرٌح .إالنوم لٌس حدثا فى نفسه و أن خارجها وهو مذهب الشافعى وعنده

 :ما ٌؤخذ من الحدٌث 

الوضوء ال ٌجب لكل صالة النه جعل نفى القبول ممتدا الى غاٌة هى الوضوء وما بعد الغاٌة  أن =1

 لف لما قبلهامخا

 اضطرارٌا  أو استدل به على بطالن الصاله بالحدث سواء كان خروجه اختٌارٌا= 2



 الفرٌد

 

  

 6 الفرٌد

 

وٌبنى على صالته.. ووجه  سبقه الحدث فى الصالة ٌتوضأ إذا حنٌفه حٌث ٌقول :. أبً  = الرد على3

 :غٌر مصل أو ٌكون مصلٌا أن صرافهنا ه ال ٌخلو حالأن الرد

 ٌبنى على ما تقدم  أن ٌقبل وان كان غٌر مصل  لم.. ة ال تقبل مع الحدث فان كان مصلٌا رد الن الصال

................................................................................ 

 فى الحدٌث:.  من مظاهر رحمه النبى

 تطهر العبد قبلت صالته واستجاب دعابه إذا هأن ٌعد النبى امته

 لصحابة؟مظاهر عظمه جٌل ا

 طاعتهم للرسول صلى هللا علٌه وسلم من غٌر عصٌان واجتنابهم ألوامره ونواهٌه.

 

 .... حفظ اتنٌن على االقل22باب فضل تحسٌن الوضوء........ ص......

 

 شرح مجموعة االحادٌث المتقدمة.....................

 المباحث العربٌة:.

 ما ٌعطٌه االمام من الخمس بعد القسمة= وهو  الزٌادة ومنه : نفل الغنٌمة)النفل(= 

  سبحانه ما تغفر بالتوبة المعبر عنها باالجتناب فً قولهأن الكبائر أن ٌدل على(=  اجتنبت الكبابر إذا )

  .وقد تقدم القول فى الكبائر ما هى ( كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سٌئاتكم اتجتنبو نإ )

ٌكون بعض  أن فى ٌعنى به : الصغائر.. ثم إنه لٌس بعٌدا(  فقوله: ) حتى ٌخرج نقٌاً من الذنوب

 االشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما ٌحضره االخالص

تكفٌر بهذه عبارة مستعارة المقصود بها االعالم وقوله ) خرج من وجه كل خطٌبة نظر الٌها بعٌنه(= 

 .روجالخطاٌا ومحوها واال فلٌست الخطاٌا اجساماً حتى ٌصح منها الخ

......................................................................... 

 مظاهر رحمة النبً صلى هللا علٌه وسلم؟

ا إلٌها من ٌسبغ الوضوء  كغسلهم لوجوهم تخرج من وجوهم كل خطٌبة نظرو أن امته  ٌعد النبى

 هم وكذلك مع سابر باقى االعضاء.باعٌن

............................................................................ 

 مظاهر عظمة جٌل الصحابة رضى هللا عنهم؟

 .بكل التفاصٌل   كم كان حرص الصحابة على تبلٌغ دعوة النبى

 . حرص الصحابة على الطهارة الوضوء كما كان ٌفعل النبى 
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 14باب ما ٌقال بعد الوضوء ....... ص

 

االبل المعدة لمصالح  أو بل الصدقة المنتظر بها تفرٌقهاإوهى  بل(= ت علٌنا رعاٌة اإلقوله ) كان

 المسلمٌن

 ٌعنى : رددتها الى حٌث تبٌت والمراح بضم المٌم = مبٌت الماشٌة ) فروحتها بعشى( 

 ل النهار وعلى الرجوع فى اخرهأو الذهابوالرواح فً االصل = 

ى هذا نالرعاٌة بكسر الراء هى الرعى قال النووى = مع) كانت علٌنا رعاٌة االبل فجاءت نوبتى(= 

بلهم فٌجتمع الجماعة وٌضمون ابلهم بعضا الى بعض فٌرعاها كل ٌوم إٌتناوبون رعى  اهم كانوأن الكالم

 واحد منهم

قبال القلب خشوعه وباقبال إهنا ب دبار والمرادقبال فى االصل ضد اإل= اإل) مقبل علٌهما بقلبه ووجهه( 

 الوجه خضوع االعضاء 

استحق دخولها بدون عذاب سابق وال فمطلق الدخول ٌكفى فٌه مجرد أي  ) اال وجبت له الجنة(=

 . اإلٌمان

 ها سهلة متٌسرة أن ما احسن هذه الفائدة وهذه البشارة وتعجب من جودتها من جهأي  ) ما اجود هذه( =

 مامً وقرٌب منى.أأي  دي ٌقول (=) فإذا قاتل بٌن ٌ

............................................................................ 

 ى العام للحدٌث و مظاهر عظمة جٌل الصحابة:.نالمع

كام كان حرص الصحابة على االجتماع برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم واالرتواء بحدٌثه الشرٌف 

دنٌوٌة وكثرة متاعبهم فى سبٌل الرزق فهذا عقبة ابن عامر ٌرعى ابله فى النهار وال رغم مشاكلهم ال

 ٌكاد ٌروح بها الى مبٌتها حتى ٌهرع الى مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 

 

 مظاهر رحمة النبى صلى هللا علٌه وسلم؟

 ٌعد النبى صلى هللا علٌه وسلم امته بثواب كبٌر وجزٌل.

............................................................................. 

 

 ٌؤخذ من الحدٌث :.

 ال اله اال هللا وحده ال شرٌك له أن ٌقول عقب وضوبه اشهد أن ه ٌستحب للمتوضاأن =1

 الجنه لها ابوا ثمانٌه وهذا اجتهاد من العلماء  أن =2

 الخالص لوجهه. = هللا ٌعطى الثواب الكثٌر على العمل القلٌل3

 = فضل الشهادتٌن وعظم كلمة التوحٌد.4
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 اجااااااااابة االسبلة الخارجٌة

...................................... 

 = اذكر خمس من مظاهر رحمة النبً صلى هللا علٌه وسلم؟1س

 = الجمع بٌن القول والفعل.1ج= 

 = جوامع الكلم : تكون اسهل فى الحفظ والعمل بها.2

 تبٌن االجور على االعمال.= 3

 ح الكالم.أٌضا = استخدام االمثلة فى 4

 = تنوع اسالٌب التعلٌم.5

................................................................................. 

 = اذكر خمس من مظاهر عظمة جٌل الصحابة؟2س

 = استخدام المواقف الحٌاتٌة للدعوة1ج= 

 اسلوب التلمٌح فى النصٌحة = استخدام2

 = شدة اهتمامهم بقول النبى وفعله3

 = تحرى الصحابة فى النقل عن النبى صلى هللا علٌه وسلم4

 = تاسى الصحابة بالنبى حتى فى تنوع اسالٌب التعلٌم5

................................................................................ 

 تب السته؟ وما هى الكتب التسعة؟= ما هى الك3س

 = صحٌح البخاري1ج= السته= 

 = صحٌح مسلم2

 (=ابن ماجه(6= النسابى=5= الترمذي=4== ابو داود3السنن=

 =سنن الدارمى9= موطأمالك=1= مسند احمد=2التسعة نضٌف علٌهم= 

................................................................................. 

 

 = من هم العشرة المبشرٌن بالجنة؟4س

 = عثمان ابن عفان3= عمر ابن الخطاب. 2= ابو بكر الصدٌق. 1ج= 

 = عبد الرحمن بن عوف.5طالب.  أبً  = على ابن4

 = ابو عبٌدة ابن الجراح.2= طلحه بن عبٌد هللا. 6

 = سعٌد بن زٌد14وقاص.  أبً  = سعد بن9= الزبٌر بن العوام. 1

............................................................................... 
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 = من هم السبع المكثرٌن من الحدٌث؟5س

 من الصحابة االكارم الغرر :. . المكثرون فى رواٌة الخبر       : ج= بٌت الشعر

 فأنس فزوجته الهادى األبر   :..  ابو هرٌرة ٌلٌه ابن عمر  

 وبعده الخضرى فهو األخر  :..  ابن عباس ٌلٌه جابر ثم

 بكر, أبً  س ابن مالك, عابشة بنتأن ابو هرٌرة, عبد هللا بن عمر,وهم= 

 عبد هللا بن عباس, جابر بن عبد هللا , ابو سعٌد الخضرى.

............................................................. 

 اهم شروح صحٌح االمام مسلم؟= اذكر 6س

 لألمام القرطبً= المفهم لما اشكل من تلخٌص كتاب مسلم= 1ج= 

 لألمام النووى= المنهاج شرح صحٌح مسلم بن حجاج= 2

 لألمام المازنى= المعلن لفوابد االمام مسلم= 3

 للقاضى عٌاض= اكمال المعلن= 4

 اهٌن الشٌنلدكتور موسى ش= فتح المنعم لشرح صحٌح االمام مسلم= 5

...................................................................... 

 

 العلم (؟ –الراوى  –) الصحابى  = اذكر كالا من ترجمة2س

 

 = مواقفه مع النبى 3.= سنه مٌالده2= اسمه ولقبه وكنٌته. 1ترجمة الصحابى= 

 .= سنه وفاته6   .= عدد مرواٌته5   = فضابله ومناقبه.4 

....................................................................... 

 = اسمه ونسبه ولقبه وكنتٌه1ترجمة الراوى= 

 = سنه وفاته5     فٌه الجرح علماء= اقوال 4= شٌوخه وتالمٌذه. 3ده. = سنه مٌال2

.......................................................................... 

 .= سنه مٌالده 2  = اسمه ونسبه وكنٌته.1ترجمه العلم= 

 = سنه وفاته. 5   .= مصنفاته4  = وشٌوخه وتالمٌذه. 3

................................................................... 
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 المفسرالقرطبى 

 االسم والنسب:.

 بكر بن ف ْرح أبً  محمد بن احمد بن

 شمس الدٌن القرطبً اللقب= ابو عبد هللا     كنٌته=

 

 لم تنشر المصادر التى ترجمت له الى سنه والدته وقد رجح  مولده=

 اخر القرن السادس الهجريأو ه ولد فىأن محقق كتاب التذكار للقرطبً

 

 االندلس موطنه=    قرطبة االقامة=

 

 = األسنى فى شرح اسماء هللا الحسنى3             = الجامع ألحكام القران. 1 مؤلفاته=

 = التذكرة فى احوال الموتى وامور األخرة4           .كارذفضل األأتذكار فى = ال2           

            

 ابن رواج, ابن الجٌزى, الحسن البكرى شٌوخه=

 

 در الى وجود تالمٌذ له النه كان متهما بالتألٌفمصاأي  لم تنشر تالمٌذه=

 

 ) الذهبى(= اما متقن متبحر فى العلم له تصانٌف نفٌدة تدل  قٌل فٌه=

 على كثره اطالعه . 

 

 هجرٌاً  621 وفاته=

....................................... 

 

 القرطبى المحدث

 االسم والنسب:.

 بى.أبو العباس ضٌاء الدٌن احمد بن عمر بن ابراهٌم بن عمر االنصارى األندلسى القرط

ٌ ن  . كنٌته=  ابو العباس القرطبى لقبه=      ابو العباس, ابن المز

 

 قرطبة ًهجرٌاً ف 521 مولده=

 

 = تلخٌص صحٌح مسلم2       = المفهم لما اشكل من تلخٌص مسلم 1مؤلفاته=
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 11 الفرٌد

 

 كتاب شرح التلقٌن =5         = كتاب فى اصول الفقه4    = مختصر البخارى3          

 د تقى الدٌن , محمد ابن مسعود الخشنىمحمو شٌوخه=

 

 محمد فرح القرطبً, محمد بن خلق الدمٌاطى تالمٌذه=

 هجرٌاً  656 وفاته=

....................................... 

 

 مالك األشعرى أبً  ترجمة

 مالك الشعرى أبً  كعب ابن عاصم اسمه=

 قدم فى سفٌنه مع االشعرٌٌن على النبى صلى هللا علٌه وسلم نبذه عنه=

 روى عنه واسلم وصحب النبى  وغزا مع و

ابا مالك األشعرى  أن لقد كان ناصحا هلل ولرسوله حتى فى لحظه مماته فعن شرٌح بن عبٌد :. وفاته=

ٌقول :  ى سمعت رسول هللا أن لما حضرته الوفاه قال: ٌا معشر األشعرٌٌن لٌبلغ الشاهد منكم الغابب

 .  ( ةومرة الدنٌا حلوة األخر , حلوة الدنٌا مرة االخرة) 

 . هجرٌاً  11=  بن الخطاب سنهوتوفى فى خالفه عمر 

............................................................................... 

 

 نبذه عن حمران مولى عثمان:.

هو حمران بن ابان مولى عثمان اصله من النمر بن قاسط وكان من العلماء اهل الرأى والشرف وكان 

ه افشى على عثمان بعض أن وكان سبب نزوله البصرة :. ن واذا توقف فتح علٌه ٌصلى خلف عثما

 سره فبلغ ذلك عثمان فقال:. ال تساكنى فى بلد فرحل عنه ونزل البصرة واتخذ بها امواالً 

................................................................................. 

 

 س بن مالكأن ترجمة

 س بن مالك بن النضر بن ضمضمأن السم=ا

 مٌالدٌاً فى ٌثرب شبه الجزٌرة 612قبل الهجرة         14 سنه المٌالد=

 زٌنب بنت نبٌط  الزوجه=ابو حمزه , ابو تمامه  كنٌته= 

 ام سلٌم بنت ملحان االم=  ابو بكر. وموسى , والنضر ابنابه= 

 . بكثرة المال والولد دخول الجنة عشر سنٌن , ودعا له النبً  دم النبً : خمناقبه 

 هجرٌا .  93 وفاته=         2216 عدد مرواٌته=
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 ترجمة عثمان بن عفان رضى هللا عنه:.

العاص بن امٌه بن عبد شمس القرشى االموى  أبً  هو الخلٌفه الراشد عثمان بن عفان بناسمه= 

 ابو عبد هللا 

 بكر أبً  ولد بعد عام الفٌل بست سنٌن على القول الصحٌح واسلم على ٌدمولده= 

ٌه وماتت فزوجه بعده اختها ام كلثوم ومناقبه تجهٌز الجٌش زوجه النبى بابنته رقفضابله ومناقبة= 

 العسرة وشرابه ببر رومه وتوسٌعه مسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم

 هجرٌةذى الحجه سنه خمس وثالثون  12حوصر فى داره بالمدٌنه سنه  أن قتل بعدوفاته= 

.................................................................................... 

 

 ترجمة ابو هرٌرة:.

  ابو هرٌرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى= األسم

 ابو هرٌرةكنٌته= 

لزم المسجد فى اهل الصفه التى لم ٌكن لهم مأوى  وشارك فى حروب الردة و الفتح فضابله=  

  األسالمى لفارس

 أسلم عام خٌبر = إسالمه

 حدٌث 5324عدد مرواٌته= 

 هجرٌاً  59 سنه وفاته=

................................................................................... 

 

نصٌحة مهمه احفظ من كل باب حدثٌن واقرء كل حاجة فى الحدٌث وطبعا ركز 

 على ترجمة كل  راوي واالسبله الخارجٌة النها مهمة جدااااااا

مكن تقرء نبذه عنو فً الكتاب بس والباب التانى متكتبش النو كبٌر جدا م

 ى هنا كوٌس وان شاء هللا امتٌاازتذاكر كل ال

 


