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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ..احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وأتباعه املخلصني
 :أما بعد

ي غيذذور علذذى سذذل  رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم فهذذ ب بذذا ورة عمذذة ما ذذب  مذذن  ذذا    ذذ
 .ألمحد عبداجلواد(( الدعاء املستبا : ))جدِّي يف مقد أحاديث  تا 

وقذد عذ ا  ... على سلن مقاد احلديث األف ا  يف تطبيق قواعد احلديث وقواعد اجلرح والتعذدية 
وتعليذة بذوقوال   ة حديث إىل مصدرب، و ة قول إىل قائله، ودّعم مذا يذراب مذن مقذد وت ذعي 

علماء احلديث، وعلماء اجلرح والتعدية، وأحكامهم علذى األحاديذث الذُ  تذعأو، أو حكذم 
 ...عليها بالو ع

 ...وإمه لعمة ما ج، رافقه أماة وأد 
مسذول اهلل أ  يكرذذر مذذن أمرذذال اذ ا الوذذا  الوقذذور يف األمذذ  ادسذالمي ، ومذذا أ ذذد حاجتهذذا إىل 

ب احلذق فتلصذرب، وتذلأب غبذار وأ ذوام البااذة، والبذد  عذذن اذ ب اللوعيذاا الذُ تقذ  إىل جامذ
 ...ا ب األم  الُ دوختها معاول اهلدم من داخة  ياهنا وخارجها

صذرارام وإحلذاحهم علذى سذيادة اذ ب البذد  وسذيطرهتا ف عماء البد  ودعاهتذا   يولوهنذا خبذا إ ب 
على عقول املسلمني ومواعرام، وو ع احلذواج  املليعذ ، واحلبذب الكريأذ ، وبذني اللذور الذ ي 
جذذاء بذذه صمذذد صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم، واحلذذق واهلذذدا املتمرلذذني يف الكتذذا  والسذذل  الصذذحيح ، 

 . ، والسل  الصاحلو الُ سار عليها اخللأاء الرا دو ، واألئم  املهديو 
وأعذذذذذداء ادسذذذذذالم الوا ذذذذذحو  مذذذذذن خذذذذذارا   يذذذذذولوهنم خبذذذذذا إ بلوذذذذذر ألذذذذذوا  الأسذذذذذاد، وادحلذذذذذاد 

 ...العقائدي، وا حنالل اخلتلتقي، وبتوبيع خرافاا املبتدعني، وحتريأاا ال الني
مسذذذذذول اهلل أ  يهيذذذذذال لةمذذذذذ  ادسذذذذذالمي   ذذذذذباباإ عقذذذذذالء ي مذذذذذو  األمذذذذذور واألفكذذذذذار واأل ذذذذذخا  

امعذذاا اذذوااين احلذذق املتمرذذة فيمذذا جذذاء بذذه صمذذد صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم، وبذذالعقول الرابتذذ  واجل



الراسذذخ ،   يقذذادو  بذذالعواا  العميذذاء، و  لذذدعو  بالوذذعاراا اجلوفذذاء الذذُ ااملذذا اسذذتولو 
على  رري و رري ممن ألغذوا عقذوهلم، واستسذلموا لعذوااأهم ف ذاعوا و ذيعوا أمذتهم يف وقذو اذي 

و  حاج  إىل من يعيداا إىل ر داا، وميسكها بكتا  رهبا وسل  مبيها، فتعود هلذا أ د ما تك
 .ع هتا و رامتها، وحتظى بر ى رهبا وسعادة الدميا واآلخرة

 .اللهم حقق هل ب األم  ما يصبو إليه عقالؤاا من سيادة وسعادة إمك لسميع الدعاء
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