
 

 

 

 
 
 

 شرح منظومة البيقونية
 
 
 
 
 

 تأليف
 حممد بن عبد اهلل اهلبداند . 

عضو رابطة علماء المسلمين
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  :وبعد ..وعىل آله وصحبه ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل

واتنظومب   ،عبىل ارروبو ة اتعتعب  ،ورشح خمترصب لييب  ،فهذا تعليق مقتضب  فييب 

ُل عيون مسعئل احلبدي  ،بديع  اتبنى ،وهي رسعل  رفيع  اتعنى ،منظوم  البيقوني  ، الرائق  ،ُتَؤصِّ

 .وتذكر اليعل  اتنتهي ،يستييد منهع اليعل  اتبتدئ

إال أهنع  ،وعدم استيععهبع لكل أبواب علوم احلدي  ،وهذه اتنظوم  مع افتصعرهع الشديد

والكتبعب  ،وطلب  العلب  اتنصبيني ،يف قلوب اتحدثنياستحوذت عىل مكعن  ععلي  ومنزل  رفيع  

  .واتصنِّيني

مل يبذكر إال  وأنه ،عدم استيععب علوم احلدي  :منهع ،وقد أفذت عىل النعظ  مآفذ قليل 

والعبذر لصبعحبهع  ،تقبدي  العبذر لبه لكب  ممنبع هنبع ،عبينهع الحق  أومآفذ أفرى س ،(عنوع   23)

 .مته م  اخلريات منغمسويف بحر مع وعءت به منظو ،ملتمس

 :ولعل ذلك يروع رمور

 .تيسري هذا النظ  وطل  االفتصعر -1

 .صغرية احلج  ،سهل  النظ  ،عذب  الليظ حرصه عىل أن تكون أبيعته -3

 .أنه أراد م  منظومته أن تكون كعتدفل هلذا العل  الرشي  -2

 .أنه قصد أن يأيت بأه  مبعح  هذا العل  -4

 .وأن جيعله مبعركع  نعفعع   ،ع بهأن ينياهلل أسأل 
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 (1)املؤلفبتعريف  :املقدمة األوىل
عىل ترمج  يعل   ومل أق  للنعظ  ) :يف رشحه ]خميوط[ (هب1901 :ت)يقول احلموي 

(؟أو ود ،أو أب ،أو قري  ،هل هي لبلدة ،وال أدري مع هذه النسب  ،منهع اسمه وحعله
(2)

. 

يف آفبر صبيح  مب  رشحبه  (هبب1234 :ت)ببدر البدي  احلسبني  وقعل يف ترمجتبه الشبي 

]البيقوين[ توقَّ  يف هذه النسب  غعل  مب  كتب  )... :]خميوط[ مع نصه« الدرر البهي »باتسمى ب

 (.ورأيت لبعضه  أهنع إىل بيقون قري  يف إقلي  أذربيجعن بقرب اركراد ،هنع

علب  يف معجب  وزم بعلثعين ار ،هل هو عمر أو طه ،وافتل  يف اسمه سبتعذ عمبر ركبع كح 

  .اتؤليني

ع قببل عبعم كعن حي   ،أصويل ،حمدث ،لك  اتشهور أنه الشي  طه ب  حممد ب  فتوح البيقوين

 .وهو خميوط يف طوبقبو ،«فتح القعدر اتغي  يف عل  احلدي » :له كتعب ،(به1919)

اتبجو  لبه وال مل يسبتدل عبىل عرصب ) :«مدافل اتؤليني وارعالم العبرب»قعل صعح  

فهرس اخلزان  التيموري  مب  حعيبي  اروهبوري عبىل »وينقل لنع صعح   ،متى ولد أو متى تويف

مل أق  له عىل اسب  وال أعبر   :وسيأيت أن الشعرح يقول ع  اتجو  له :بام يأيت «رشح الزرقعين

عمبر بب   اسبمه الشبي  :لك  وود هبعمش نسخ  عليهع فط النعظ  مع نصبه ،مع هو منسوب إليه

(حممد ب  فتوح الدمشقي الشعفعي
(3)

. 

 
 (. 3/44) «معج  اتؤليني»(، 3/44) «ارعالم»ينظر:  (1)

 (.13)ص «حعيي  اروهوري» :انظر (3)

 (.1/339) «مدافل اتؤليني وارعالم العرب» (2)
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 مبادئ علم احلديث  :املقدمة الثانية

بد م  معرف  مبعدئه العرشة التبي ينبغبي لقعصبد كبل  فال ،مستقال   بععتبعر عل  احلدي  فنع  

 .لتصور ذلك الي  قبل الرشوع فيه ؛أن يعرفهع ف   

بَّعن نظام     :بقوله وقد مجعهع الصَّ

 ة  عرشببببإن مبببببعدئ كببببل علبببب

 ونسببببببب  وفضببببببله والواكببببببع

 مسعئل والبعض ببعلبعض اكتيبى
 

 

 ةاحلببببد واتوكببببوع ثبببب  الثمببببر

 واالس  االستمداد حك  الشعرع

عوم  درى اجلميع حع  الرشبف  
(1)

 
 

 أقسام علم احلديث
  :عل  احلدي  ينقس  إىل قسمني

  :عل  احلدي  رواي  :ارول

  :حده :أوال  

 .كد القدي  :لغ 

أو  ،أو صبي  َفلقيب  ،أو تقريبر ،أو فعبل ،مب  قبول ،^ي  إىل النببي مع أك :عواصيالح  

  .صي  ُفلقي 

 .وصيعته ،وتقريراته ،وأفععله ،أقواله :م  حي  ،^ذات النبي  :موكوعه :عثعني  

  .والعصم  م  اخليأ يف ذلك ،معرف  احلدي  الصحيح م  الضعي  :ثمرته :عثعلث  

  .الرشعي أنه م  العلوم  :نسبته إىل غريه :عرابع  

 
 بكر أبو  يد.  :( للشي  العالم 21-23)ص  «التأصيل رصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل»انظر:  (1)
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 ،يف أقوالبه ،^رنه يعر  به كييي  االقتداء بعلنبي  ؛أنه م  أرش  العلوم :فضله :عفعمس   

  .وتقريراته ،وأفععله

بعد موت  ،يف فالف  عمر ب  عبدالعزيز بأمره ،حممد ب  يهعب الزهري :واكعه :عسعدس  

هبو اتجبدد هلبذه  (هبب191) اتتبو  سبن  وعمر ب  عببد العزيبز  ،عبنحو تسعني ععم   ^النبي 

ولببوال هببو لضببعع  ،وقببد أمببر أتبععببه العببعتني بعحلببدي  بجمعببه ،ارمبب  أمببر دينهببع يف اتعئبب  الثعنيبب 

  .مثل القرآن علكعن مضبوط   ^ولو كت  يف  م  النبي  ،ولذلك دفل الضعي  والشعذ ،احلدي 

 .عل  احلدي  رواي  :اسمه :عسعبع  

عبدم إنكبعره عبىل مبع فعبل  :أي ،فععلبه وتقريراتبهوأ ^م  أقوال النبي  :استمداده :عثعمن  

  .أو عزمه عىل مع فعل يف غيبته عند بلوغه إيعه ،أو مهه ،بحرضته

  .والكيعئي عند التعدد ،الوووب العيني عىل كل م  انيرد به :حكمه :عتعسع  

قبعل عليبه  :كقولبك ،قضعيعه التي تيل  نس  حمموالهتع إىل موكوععهتع :مسعئله :اععرش  

«وإنام لكل امرئ مع نوى ،إنام ارعامل بعلنيعت» :ة والسالمالصال
(1)

فهذه مسعئل وزئي  ال قواعد  ،

  .واهلل أعل  ،فال يكون عل  احلدي  رواي  قواعد وأصول ،كلي 

  :عل  احلدي  دراي  :الثعين

  :حده :أوال  

  .م  حي  القبول والرد ،عل  بقواعد يعر  هبع أحوال السند واتت 

  .م  حي  القبول والرد ،الراوي واتروي :موكوعه :عثعني  

  .معرف  مع يقبل ومع يرد م  ذلك :ثمرته :عثعلث  

 
 (. 1093( رق  )2/1313) «صحيح مسل »(، و1( رق  )1/2) «ريصحيح البخع» (1)
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  .أنه م  العلوم الرشعي  :نسبته إىل غريه :عرابع  

  :أنه م  أرش  العلوم رمور :فضله :عفعمس  

 .وتقريراته ،وأفععله ،يف أقواله ،^رنه يعر  به كييي  االقتداء بعلنبي  -1

  .م  فالله نستنبط ارحكعم الرشعي  م  ارحعدي  النبوي  الصحيح  -3

  .وأن يدس فيهع مبغض ،حيظ مععمل هذا الدي  م  أن يعب  هبع حعقد -2

 ،اإلمبعم مسبل  يف مقدمب  صبحيحه :أول م  كت  يف مصيلح احلبدي  :واكعه :عسعدس  

أو يف تعقيبعتبه عبىل  ،تعببه العلبلث  وعء بعده اإلمبعم الجمبذي يف ك ،لكنهع مل تشمل مجيع اجلوان 

 ،هو عبدالرمح  بب  فبالد الرامهرمبزي :يف عل  اتصيلح عوأول م  أفرد كتعب   ،بعض ارحعدي 

معرفب  علبوم » :ث  وعء بعده احلبعك  يف كتعببه ،«اتحدث اليعصل بني الراوي والواعي» :يف كتعبه

فقبد  ،ء بعده أبو نعبي  ارصببهعينث  وع ،وقد يرس ارمور أكثر م  عبدالرمح  ب  فالد «احلدي 

الذي فدم عل   ،(هب442) ث  اخليي  البغدادي اتتو  سن  ،كتعب احلعك  عىل ععمل مستخرو  

 ،وقل أن يكون بعب يف اتصيلح إال وللخيي  فيه تصني  مسبتقل ،اتصيلح فدم  ال مثيل هلع

 .فعلنعس عيعل عليه يف مصيلح احلدي 

 .مصيلح احلدي  راي عل  احلدي  د :اسمه :عسعبع  

 ،وأرسبوا مععتبه ،فه  البذي  وكبعوا قواعبده ،م  أقوال علامء احلدي  :استمداده :عثعمن  

  .ووكحوا طرائقه ،وبينوا أصوله

  .فرض كيعي  :حكمه :عتعسع  

 .قضعيعه اتتعلق  بحعل السند واتت  :مسعئله :اععرش  



      8 شــرح منظومـة البيقونيـة 

 شروح الكتاب :املقدمة الثالثة 
 .للعالم  صديق حس  فعن :ظوم  البيقونالعروون يف رشح من -1

للعالمب  عببدالقعدر بب   .فتح القعدر اتعبني برشبح منظومب  البيقبوين يف علب  احلبدي  -3

خميوط .والل الدي  اتحيل
(1)

.  

 .للعالم  أمحد ب  حممد احلسيني احلمبودي احلنيبي .تلقيح الِيَكر برشح منظوم  ارثر -2

  .خميوط

 .للعالمب  حممبد الزرقبعين اتبعلكي .نظوم  البيقونيب  يف اتصبيلحرشح الزرقعين عىل ات -4

  .ميبوع

 .للعالم  حممد ب  حممد البديري ،صيوة اتلح برشح منظوم  البيقوين يف ف  اتصيلح -3

  .خميوط

  .خميوط .للعالم  عبدالرمح  ب  سليامن ارهدل ،حوايش عىل اتنظوم  البيقوني  -4

  .خميوط .للعالم  حممد بدر الدي  ب  يوس  ،تنظوم  البيقوني الدرة البهي  يف رشح ا -3

 .ميبوع .للشي  حممد ب  فليي  النبهعين ،النخب  النبهعني  رشح اتنظوم  البيقوني  -1

 .ميبوع .للعالم  حس  ب  حممد اتشعط ،التقريرات السني  رشح اتنظوم  البيقوني  -0

بي التبو ري الزبيبدي ،يقوني القالئد العنربي  عىل اتنظوم  الب -19  .للشي  عثامن بب  اتك 

 .ميبوع

  .ميبوع .للشي  حممود أمحد النشوي ار هري .طرا  البيقوني  يف مصيلح احلدي  -13

 
حتقيبق سبعد  «الثمبرات اجلنيب »مقدمب  كتبعب  :انظر: إن يئت أرقعم هذه اتخيوطبعت وأمبعك  ووودهبع يف (1)

 (. 11-19السعدان )ص
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  .ميبوع .العثيمنيب  صعلح للعالم  حممد  ،رشح البيقوني  يف مصيلح احلدي  -12

 .عببداهلل بب  عببدالرمح  اجلبربي للعالمب   ،الثمرات اجلني  رشح اتنظوم  البيقونيب  -14

  .ميبوع

 .ميبوع .للعالم  سليامن ب  نعرص العلوان ،ارمعيل اتكي  عىل اتنظوم  البيقوني  -13

 .ميبوع .للشي  عيل حس  ،التعليقعت ارثري  عىل اتنظوم  البيقوني  -14

 البيقونية عنوان املنظومة :املقدمة الرابعة
  .البيقوين نسب  إىل نعظمهع :سميت بذلك

 تنبيهات على املنظومة  :املقدمة اخلامسة
  .عىل ذكر بعض مصيلحعت الي   حي  اقترص ،االفتصعر الشديد -1

فتوىل الشي  عبد السبتعر أببو غبدة مقبرر موسبوع  اليقبه  ،قد نظمه يف عدة مواكعانتُ  -3

 افجزاه اهلل فري   ،وم اإلسالمي بو ارة اروقع  الكويتي  بتصحيح مع انتقد عىل بعض أبيعت اتنظ

  .وأوزل مثوبته
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 بس  اهلل الرمح  الرحي 

لعدددد لمأبددد أالبمدِ ددد  ل  دددد  لل
ل

ُرلِبدددد  لأاُ  ددددد للل ِ  ددددد ل ِ دددد يل
ل

l8L 

 .أول مع أستيتح وأرشع :أي «أبدأ» :قوله

  إفببعر عب  حمعسب :احلمبد) : قعل ابب  القبي  ،بعلثنعء عليه بعخلري :أي «بعحلمد» :قوله

(هاتحمود مع حبه وإوالله وتعظيم
(1)

  .محد اهلل تععىل :واتقصود هنع 

  .الصالة يف اللغ  بمعنى الدععء «عمصلي  » :قوله

  .^عىل الرسول  :أي (مصليع) :وقوله

  :عىل ثالث  أقسعم ^والصالة عىل النبي 

  .تكون بمعنى الثنعء عليه عند اتالئك  :صالة اهلل تععىل عليه

  .^أي الدععء له  :ئك صالة اتال

^أي االستغيعر له  :صالة اآلدميني
(2)

.  

 «تعرخيبه الصبغري»وقد روى البخبعري يف  ،مشتق م  اس  اهلل تععىل اتحمود «حممد  » :قوله

  :كعن أبو طعل  يقول :ع  عيل ب   يد قعل

 ويبببَق لبببه مببب  اسبببمه لُيجلبببه
 

 فذو العبر  حممبود وهبذا حممبد 
 

  .أْفَيعر :ومجعه ،أرش  نبي :أي ،أرش  :واتراد به هنع ،لرشكد ا :اخلري «فري» :قوله

 
 (. 43)ص « اليروق»( نقال  م  كتعب 04-3/03« )بدائع اليوائد» (1)

 (. 4/1191لي  معلقع  )ذكره البخعري ع  أيب العع (3)
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 ،النبأ بمعنبى اخلبرب :وقيل ،ارتيع وظهر :بمعنى ،قيل مشتق م  النَْبوة :النبي «نبي  » :قوله

  .إفبعر ع  اهلل تععىل وتبليغ عنه :عوهي أيض   ،فعلنبوة ارتيعع وظهور ،وكال اتعنيني صحيح

 .أوحي إليه برشع م  قبله هو م  :والنبي يف االصيالح

  .بع  برسعل  ليؤدمع :أي «ُأرِسال» :قوله

  .كل م  أوحي إليه برشع وديد :والرسول يف االصيالح

  .رنه ليس كل نبي رسوال   ،ومرسال   عليجمع بني كونه نبي   :وذكر النعظ  النبوة والرسعل 

  :منظومته بام ييل  بدأ النعظ 

 [3:]اليعحتب پ پ پ پ  :يف قولبه تعبعىل تعب العزيبزاقتداء بعلك ،بعحلمد :أوال  

  .رن اهلل تععىل هو اتستحق للحمد وحده ؛حي  ُبِدئ بعحلمد

چ چ ڇ ڇ  :قولبهرمبر اهلل تعبعىل يف  امتثعال   ؛^بعلصالة عىل النبي  :عثعني  

  .[34:]ارحزابڇ
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لوذيل  ن لاق ممرلادِ  ث لع  َّْه
ل

لأتدددد لوِدددد هْلوكدددداحلواِدددد يللل
ل

l8L 

  .وهذه :أي «وذي» :قوله

  .القس  هو اجلزء والنوع «أقسعم» :قوله

مب   ،^مبع ُأكبي  إىل النببي  :ويف االصبيالح .كبد القبدي  :يف اللغب  «احلدي » :قوله

أو صي  َفلقي  أو ُفلقي  ،أو تقرير ،أو فعل ،قول
(1)

.  

  .عوبني  أهنع أربع وثالثون بيت   ،بيتوقد ذكر هذا العدد يف آفر  ،جمموع  :أي «هِعدَّ » :قوله

  .كل نوع م  هذه ارنواع سيأيت ذكره يف هذا النظ  :أي «وكل واحد أتى» :قوله

  .تعرييه وتوكيحه وبيعنه :أي «هوحد» :قوله

وإنام عرب ع  مجيعهبع  ،إذن سيذكر النعظ  أقسعم احلدي  وغريهع م  مصيلحعت احلدي 

 .الصحيح واحلس  والضعي  :وهي ،الث  ارولي لألقسعم الث عتغليب   ؛بعرقسعم

 
 ( للقعسمي. 41)ص  «قواعد التحدي »( و1/43) «تدري  الراوي»انظر للتوسع:  (1)
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 [احلديث الصحيح]
لأوَّداه ملاد ِ ُحلوهدول دملات داْللل

ل

لإ ددِم ُهلودددْمل   اددذَّلأولُ   ددا للل
ل

l8L 

ارقسعم أو أول هذه ارنواع :أي «أوهلع» :قوله
(1)

.  

  .احلدي  الصحيح :أي «الصحيح» :قولهو

ي  ببهلتعلبق أحكب ؛بعحلبدي  الصبحيح وبدأ البيقوين  ثني  ،عم البدِّ وتكعنتبه عنبد اتحبدِّ

  .واليقهعء

ب ،يف تعرييه عىل احلدي  الصبحيح لذاتبه واقترص ،اهذا احلد خمترص   وقد صعغ   عحيعظ 

  .منه عىل الووع ة اترتبي  بتسلسل النظ 

  .يف اللغ  كد السق  ،م  الصح  ،صيغ  مبعلغ  ،فعيل «الصحيح»و

مب  غبري يبذوذ وال  ،لعدل الضعبط ع  مثله إىل منتهعهمع اتصل سنده بنقل ا :عواصيالح  

 .عل 

دي  الصحيحرشوط احل •
(2)

: 

 
التقريبب  »و ،(13ص ) «البععبب  احليبب »و ،التقيببد واإليضببعح(  - 11ص ) «حالمقدمبب  اببب  الصبب»انظببر:  (1)

 «فببتح اتغيبب »التبرصبب والتببذكرة( و -1/3« )ألييبب  العراقببي»تببدري  الببراوي( و - 1/43) «للنببووي

 . (اليكر - 41-22 ص)للجروعين  «اتخترص يف أصول احلدي »(. و13 -1/14)للسخعوي 

للخيببعيب  «السببن  معببعمل»و، (23بببب30 ص)للحببعك   «اتببدافل إىل كتببعب اإلكليببل»بحثببه حمببررا  يف  انظببر: (3)

، (34-34 ص)للبذهبي  «اتوقظب »و(،  333-3/334)البب  روب   «رشح علل الجمبذي»، و(1/11)

 . (1/324) «النكت عىل كتعب اب  الصالح»و ،(3ص)الب  دقيق العيد  «االقجاح»و
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  :وهي ،(جي  إثبعهتع)ثالث  منهع مووب   :مخس  رشوط للحدي  الصحيح 

 اتصعل السند. -1

 عدال  الراوي. -3

 الضبط. -2

  :واثنعن منهع سلبي 

  .الشذوذ عدم -4

  .العل  عدم -3

عبىل أي ووبه  ،فيخرج مع انقيبع إسبنعده ،قيععكده االن :«اتصعل السند» الرشط ارول:

 . كعن االنقيعع

أالَّ يكون  :وهي ،فإذا ُرمت إثبعت االتصعل َوَوَ  عليك نيُي كلِّ وووه االنقيعع اخلمس 

ع ع ،أو معضال   ،اإلسنعد معلق  ع ،أو مرسال   ،أو منقيع    .أو مدلس 

قه بيريق معتبرب مب  طبرق م  رواته اآليت وصيه  حتمل اخلرب عم  فو بأن يكون كل راو  

 ،اتكعتب  ،اتنعول  ،اإلوع ة ،القراءة عىل الشي  ،السامع م  ليظ الشي  :التي هي ،ثامني التحمل ال

  .والوصي  ،والووعدة ،اإلعالم

سواء  ،بواحد أو أكثر ،أو م  أثنعئه ،أو م  آفره ،إذا انقيع اإلسنعد سواء كعن م  أوله أمع

 .عفال يكون اخلرب صحيح   ،عىل مع سيأيت تيصيله ،عيي  أو ف ااالنقيعع ظعهر  كعن 

رشح الشبذوذ والعلب  سبيأيت كبل مبنهام يف حبد  «ومل يشذ أو يعبل» الرشط الثعين والثعل :

 .مستقل
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 :احلدي  الصحيح» :يلزم عىل هذا أن نقول يف تعري  احلدي  الصحيح :وقد يقول قعئل

 وإذا ُووبد راو   ،يتصل السند كعن احلدي  معلبوال  رنه إذا مل  ؛«هو احلدي  الذي انتيت منه العل 

 .فعحلدي  يكون معلوال   ،غري عدل أو غري كعبط

فعتصبعل  ،أن علامء احلدي  ييرقون ببني العلب  الظبعهرة والعلب  اخلييب  :فعجلواب عىل هذا

 .أي التي يدركهع كل أحد ،اخللل فيه يكون كم  العلل الظعهرة ،السند وعدال  الرواة وكبيه 

التبي ال ُتبدرإ إال مب  قببل ارئمب  اجلهعببذة  ،العل  اخلييب  :«انتيعء العل »ننع نقصد م  لك

 ،وكنبعه  ،وأنسعهب  ،وطبقعهت  ،ويعرفون أحوال الرواة ،الذي  جيمعون طرق ارحعدي  ،النقعد

 .وكل مع يتعلق هبؤالء الرواة ،ورحالهت  ،وبلداهن  ،وأبنعءه 

بسببب  معببرفته  الواسببع   ،إسببنعد  ظببعهره الصببح  مبب  فهببؤالء ارئمبب  يكتشببيون علببال  

  .بعرسعنيد والرواة
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 ]العدالة والضبط[
ل ُو ه لع ْ ٌالضمبٌطلعدْنل  لد دهلل

ل

لُ  ت دددٌ لضددد لضدددْبط هلوِ دددده ل
ل
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 مب  رشوطذكر النعظ  هنع الرشبط الراببع واخلبعمس  «يرويه عدل كعبط ع  مثله» :قوله

 بيه تع يروي.احلدي  الصحيح، وهي: عدال  الراوي، وك

مبع البرباءة  ،مَلك  حتمل صعحبهع عىل مال مب  البدي  والبَوَرع :العدال  هي الرشط الرابع:

رن التقبوى  ؛وال يرتكب  حمرمبع   ،عأنه ال يجإ واوب ب :بمعنى ،م  أسبعب اليسق وفوارم اتروءة

بأمجببل حتمببل مراععهتببع التخلببق  ،واتببروءة آداب نيسببعني  ،وتببرإ اتحرمببعت ،فعببل الواوبببعت

وعدم االيتهعر بيشء خيتل  فيبه  ،أو هي مالحظ  الغري ،وعدم اخلروج عىل ارعرا  ،ارفالق

 .اإلنسعن ع  غريه

 :رشوط العدال  •

ل :رشوط العدال  تنقس  إىل  .ورشوط أداء ،رشوط حتمُّ

ل ي :والتحمُّ  .هو اإلْلقعء :وارداء .هو التلقِّ

 :اإلسالم :فم  الرشوط

عوهل اإلسالم رشط  • ل وأداء مع   ؟أو رشط رحدمهع ،حتمُّ

رنه ُيمك  أن يتحمل الراوي وهو كعفر ؛أنه رشط أداء فحس  :الصحيح
(1)

.  

  :البلوغ :وم  الرشوط

 
/ 1) البخعري رواه ،قرأ يف اتغرب بعليور ^سمعت رسول اهلل  :ولذا وعء ع  وبري ب  ميع  أنه قعل (1)

  ث  أداهع وهو مسل . ،فهنع وبري حتملهع وهو كعفر (،343)رق  (132
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بنبي قريظب  كبعن يكشب  عب   عبىل ^تع دفل رسول اهلل  ؛وم  عالمعت البلوغ اإلنبعت

رواه أبو داود يف سننه بسند  احلدي  .وإال فيرسحه ،فإن ووده قد أنبت رضب عنقه ،ععن  الغالم

صحيح
(1)

.  

ع االحتالم  .واحليض بعلنسب  لإلنعث ،وم  عالمعته أيض 

إال  ،أن البلوغ رشط يف حعل  ارداء؛ رن الصغري قد يتحمبل قببل البلبوغ :وعىل الصحيح

ج أهبل احلبدي  أحعديب  حممبد بب  الربيبع وعمبره مخبس ولذا فبرَّ  أنه ال يقبل منه إال إذا بلغ ..

 .سنني

  :العقل :وم  الرشوط

ع ،عدم الغيل  واجلنون أو االفتالط :أي ل وأداء مع  وهذا حمل إمجبعع ببني ، وهو رشط حتمُّ

 .أهل العل 

  :أن يكون فعلي ع م  أسبعب اليْسق :وم  الرشوط

ويراعبي ُعبر  وأحبوال النبعس يف  ،وال بعلبِْدع  ،وال جيعهر بعلذنوب ،أال يرتك  الكبعئر

ع ،وال يكذب ،تاللبعس والععدا ل وأداء مع   .وهو رشط حتمُّ

 .احلع م احلعفظ الذي حييظ اخلرب ويؤديه :الضعبط «كعبط» :قولهو الرشط اخلعمس:

 :أنواع الضبط •

 :الضبط نوععن

 
 (. 2429( رق  )4/133) «سن  النسعئي»(، و4494( رق  )4/343) «سن  أيب داود» (1)

مسبند »(، و4319( رقب )11/192) «صحيح ابب  حببعن»(، و3341( رق  )3/140) «سن  اب  معوه»و

 . (10934( رق  )4/241) «أمحد
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وايعت ع  ظْهر قل  :أي :كبط صدر   .ِحْيظه لألسعنيد واتتون :أي ،كْبط الرِّ

دفلبت يف الكتبعب  يبعدات علمهبع فلو أُ  ،حي  حييظ الكتعب بعلصيحعت :وكْبط كتعب

 .احلعفِظُ 

ْدر أعىل ُرتب  م  َكْبط الكتعب  .وكْبط الكتعب أْتَق  ِم  كْبط الصدر ،وكْبط الصَّ

  .مع صيغ  تقتيض االتصعل ،فهي سلسل  الروعل اتوصل  إىل اتت  :وأمع اإلسنعد

  .سمعه ع  ييخه إىل منتهعه أن يكون كل راو   :ومعنى االتصعل

 .م  قول أو فعل أو تقرير أو صي  ،هو مع سيق م  أوله السند :واتت 

 .حيظه :يعني «همعتمد يف كبي» :ومعنى قوله

  .كتعبه :يعني «هونقل» :ومعنى قوله
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 (1)احلديث احلسن[]
ًُْق ُُوُفلطا ِ   نلاد  ْ  لو َغ  ْتلمو اد

ل

ُ تْللل ِ  حرلاَ ددت ه  لَ لك مد َّدد لُرج مداددُه
ل

l8L 

ومب  اتعلبوم أن احلبدي  احلسب  مب   ،دي  احلس  كعخليعيب وغريهلقد عرَّ  النعظ  احل

ومب  أيبهرهع  ،فبعفتليوا يف تعرييبه ،أنواع علوم احلدي  الذي كثر اخلال  فيه ببني أهبل العلب 

وتعريب  ابب  الصبالح ومب  وبعء  ،وتعريب  ابب  اجلبو ي ،وتعري  الجمذي ،تعري  اخليعيب

 .بعده

وعليبه مبدار أكثبر  ،وايبتهرت روعلبه ،خمروبه هبو مبع ُعبر » :فتعري  اخليعيب للحس 

«ويستعمله ععم  اليقهعء ،وهو الذي يقبله أكثر العلامء ،احلدي 
(2)

 ؛وانتقد العلامء هذا التعري  ،

 .رنه ال يميز فيه بني الصحيح واحلس  والضعي 

 .هو الراوي الذي تدور عليه أسعنيد أهل البلد :وخمرج احلدي 

ولكنه مشهور  ،فعب  هليع  مشهور ،مل يذكر بامذا ايتهروا ،(لهوايتهرت روع) :قولهث  إن 

 .عفال يكون حديثه حسن   ،بعلضع 

قتعدة  :فمثال   ،(مع ُعر  خمروه) :قولههذا م  البيعن ل ،(وعليه مدار أكثر احلدي ) :قولهو

 .وهكذا ،عليه مدار أكثر حدي  أهل البرصة

إال أنه خيب  كببط  ،ي  الصحيحوتعري  اب  الصالح للحدي  احلس  هو تعري  احلد

 .وبعقي الرشوط البد م  ووودهع ،راويه

 
 «االقبجاح»تبدري  البراوي(، و - 143-1/132) للنبووي «التقريب »و ،(1/11) «معبعمل السبن »انظر :  (1)

  (.22-34 ص)للذهبي  «اتوقظ »و ،(11-3 ص)  دقيق العيد الب

 (. 1/3) للحعفظ اب  دقيق العيد «االقجاح يف ف  االصيالح» (3)
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بنقبل العبدل البذي فب   ،مع اتصل سنده» :عرفه بأنه «نزه  النظر»واحلعفظ اب  حجر يف  

 .«م  غري يذوذ وال عل  ،كبيه ع  مثله إىل منتهعه

بم   الذي ف  كبيه في   ال تلحقه» :فيقول ،عرشط   «في  الضبط»وبعضه  يشجط يف 

 .«امنكر   اُيَعدُّ تيرده تيرد  

 :اليرق بني الصحيح واحلس  •

وغدت روعله ال كعلصحيح » :-إذا  -فمعنى قوله  ،ايتهرت :أي «غدت» :قول البيقوين

 .ال كشهرة روعل الصحيح ،ايتهرت روعله :أي «ايتهرت

عل وايتهرت روعله دون رو ،مع عر  خمروه بعدة طرق :أن احلدي  احلس  عنده :يعني

مبع عبر  خمروبه  :حيب  عبر  احلسب  بأنبه ،وهو هبذا يشري إىل تعري  اخليبعيب  ،الصحيح

 وهذا ،وهو الذي يقبله العلامء ويستعمله ععم  اليقهعء ،وعليه مدار أكثر احلدي  ،وايتهر روعله

  .التعري  منتقد

لعدل الذي إسنعده بنقل ا تصلامع  :وافتعر العلامء اتتأفرون تعري  اب  حجر للحس  بأنه

أن الضببط يف  إال ،أي نيبس تعريب  الصبحيح .م  غبري يبذوذ وال علب  ،ف  كبيه إىل منتهعه

 .احلس  قد ف  قليال  

إال أن كبيه  ليس كضببط  ،كعبيني صعرت روعله عدوال   :أي «وغدت» :قولهومعنى 

 .الصحيح يف متعمه

  :احلس  حك  •

  .لغريه عددت طرقه فهو الصحيحفإن ت ،إال أنه ال يصل إىل رتب  الصحيح ،حيتج به

حدي  هبز ب  حكي  ع  أبيه ع  وده، وأيضع  حدي  عمرو ب  يعي  ع  مثعل احلس : 

 رفع احلدي  احلس .أأبيه ع  وده، وهذان م  
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وال جيبو  مععركب   ،أمجع العلامء عىل العمل بعحلدي  الصحيح واحلدي  احلسب  :مسأل 

وال جيبو   ،كبعنمب   عأو قول أحبد مب  النبعس كعئن ب برأي أو قيعس أو استحسعن احلدي  إذا صح

ال يعبر  إمبعم مب  ) : قعل اب  القي  ،التوق  ع  العمل به بحج  أنه مل يعمل به فالن وفالن

(هحتى نعر  م  عمل ب ،^ال يعمل بحدي  رسول اهلل  :أئم  اتسلمني البت  قعل
(1)

. 

 
 (. 4/340) «إعالم اتوقعني ع  رب الععتني» (1)
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 [احلديث الضعيف] 
ُِْ دنرلل ِ لاد ُُْتبد ُْللو ُكاحل  ملع ْنل لَقُ د

ل

ُُللمَضْهو لادضَّ   ُفلو ْهو لَأَق  م  ل لك ُلد
ل

l8L 

فهو احلدي  الضعي  اتردود الذي ال حيبتج ببه  ،كل مع ع  رتب  احلس  قرص وانحط :أي

كعترسببل واتنقيببع واتعضببل والشببعذ  ،وأقسببعمه كثببرية سببيذكرهع النببعظ  ،يف ارحكببعم الرشببعي 

 .واتنكر وغريهع

«الكيس م  دان نيسه وعمل تع بعد اتوت..»: ^ل النبي قع مثعل احلدي  الضعي :
(1)

 ،

  .احلدي  يف إسنعده أبوبكر ب  أيب مري ، وهو كعي  احلدي 

 رشط عبىل لبيس يعنبي ،واهلل الوتع قعل احلعك : هذا حدي  صحيح تعقبه الذهبي بقوله: 

عىل كعيه()جممع : ، وقعل عنه يف موكع آفر واه   بكر أبو ،احلعك  قعل كام البخعري
(2)

. 

 

 
، (3/1432)واببب  معوببه  ،(4/134) «نداتسبب»وأمحببد يف  ،حتيبب  ارحببوذي( - 3/113)رواه الجمببذي  (1)

 (. 1/33) «مستدركه» واحلعك  يف

  .(1/290)اتستدرإ  (3)
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 (1) احلديث املرفوع واملقطوع[]
ُْضادددو ُللل َّب ددد لاد   لو   دددملأاض ددد ف لَدد

ل

لو   دددددملد ت دددددمب َملُهدددددو لاد  َ طادددددو ُلل
ل

l8L 

 .وإن كعن فيهام نوع م  التعلق بعإلسنعد ،اترفوع واتقيوع مبحثعن يتعلقعن بعتت 

  :فعحلدي  الذي يأتينع

 .فعله أو تقريرهأو  ^إمع أن يكون م  قول النبي  -1

 .وإمع أن يكون م  قول الصحعيب أو فعله أو تقريره -3

 .وإمع أن يكون م  قول التعبعي فم  دونه أو فعله أو تقريره -2

 .^ُأكي  إىل النبي  :أي ،اترفوع :فعرول ُيقعل له

 فهو ،بل ذكره بعد أبيعت ،يف هذا البيت ومل يذكره اتصن   ،اتوقو  :والثعين ُيقعل له

 .وهذا ممع أفذ عليه ،مل يرت  اتنظوم  عىل الجتي  الذي عليه أهل احلدي 

موقبو  عبىل  :وهو أن يقبعل ،اتوقو  لك  بقيد :وقد ُيقعل له ،اتقيوع :والثعل  يقعل له

 .اتقيوع :أمع بعإلطالق فال يقعل له إال ،فالن التعبعي

 .^مد وسمي بعترفوع لنسبته إىل صعح  اتقعم الرفيع سيدنع حم

 :تعري  احلدي  اترفوع •

سبواء  ؛مب  قبول أو فعبل أو تقريبر أو وصب  ^هو مع أكي  ونس  إىل النبي  :اترفوع

 .وسواء اتََّصل إسنعده أم ال ،أكعفه إليه صحعيب أم غريه م  بعده

 
 ،تبدري  البراوي( - 1/104)للنبووي  «التقريب »، و(، والتقييد واإليضعح44ص) «مقدم  اب  الصالح» (1)

 -1/119) «فببتح اتغيبب »و (3/314) «النكببت عببىل كتببعب اببب  الصببالح»و (،33ص) «نزهبب  النظببر»و

111).  
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أو ُأمر بالل أن يشيع  ،أو م  السن  كذا ،أو هنينع ع  كذا ،ُأمرنع بكذا :قول الصحعيب :نكت  

 .كله مرفوع عىل الصحيح الذي قعل به اجلمهور -ومع أيبه ذلك  ،ذانار
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 احلدي  اترفوع أقسعم •

حبدث »أو  ،«فعلبُت وهبو حبعرض»أو  «َفعبل»أو  «^قعل النبي »بك :اترفوع الرصيح -1

 .«بكذا وكذا م  الصيعت ^رسول اهلل 

يقعل م  قبل الرأي  هو قول الصحعيب الذي ال ،أي الذي له حك  الرفع :اترفوع حكام   -3

 ،كبعب  عببعس ،بعرفبذ مب  اإلئائيليبعت اكعرمور الغيبي ، برشط أال يكبون الصبحعيب مشبهور  

  .وعبداهلل ب  عمرو 

بحعيبُّ  :مثعُل اترفوِع ِمب  القبوِل َترصبحي ع :قعل اب  حجر  ^سبمعُت النببيَّ  :أن يقبوَل الصَّ

َثنع رسوُل اهللِ  :َأو ،يقوُل كذا  .أو نحَو ذلك ،َأنَّه قعَل كذا ^عْ  رسوِل اهللِ  :وأَ  ،بَكذا ^حدَّ

ع حعيبُّ  :ومثعل اترفوع ِم  الِيْعِل َترصحي  َأو  ،فَعبَل كبذا ^رَأْيُت رسبوَل اهللِ  :َأن يقوَل الصَّ

 .ييَعُل كذا ^كعَن رسوُل اهللِ 

حعيبُّ  :مثعل اترفوع ِم  التَّقريِر َترصحي ع َأو فَعَل  ،كذا ^النبيِّ  فَعْلُت بحرَضةِ  :َأْن يقوَل الصَّ

ِة النبيِّ   .وال يذُكُر إِنكعَرُه لذلك ،كذا ^ُفالٌن بَحرْضَ

وفرق بني احلدي   ،هو مع ينتهي إىل التعبعي وم  دونه :أي «ومع لتعبع هو اتقيوع» :وقوله

 عفعيوقد استعمله الش ،واتقيوع يتعلق بعتت  ،فعتنقيع يتعلق بعلسند ،اتنقيع واحلدي  اتقيوع

 .وذلك قبل استقرار االصيالح :ولك  قيل ،يف اتنقيع 

 :قيوعاحلدي  اتتعري   •

مع أكي  ونس  لتبعبعي  :أي .أو فعله أو تقريريه ممع ليس له حك  الرفع تعبعيهو قول ال

 .فهو اتقيوع ،م  قول أو فعل
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 التبعبعني هبو اتوقبو  عبىل :«البعع  احلثي  يف افتصعر علوم احلبدي »قعل اب  كثري يف  

وهو غري اتنقيع ،وفعال   قوال  
(1)

. 

اتوقببو  عببىل  :وهببو ،قببعطيعاتاتقيببوع ومجعببه  :«التقريبب  والتيسببري»وقببعل النببووي يف 

له أو فعال   قوال   ،التعبعي
(2)

. 

وورد يف بيعن فضل التعبعي مع رواه الشيخعن مب  حبدي   ،والتعبعي هو م  لقي الصحعيب

ع «ث  الذي  يلوهن  ،ث  الذي  يلوهن  ،عس قرينفري الن» :اب  مسعود مرفوع 
(3)

. 

 .أم ال عغيبي   اسواء كعن أمر   ،عوقول التعبعي وم  دونه يسمى مقيوع  

كبعن كعبدل  ،ع  سعيد ب  وببري قبعل: )مب  قيبع متيمب  مب  إنسبعن مثعل اتقيوع الغيبي:

رقب (
(4)

.  

ذكره  ؛عل  مستح  وال مستكربال يتعل  ال :قول جمعهد التعبعي اجلليل :مثعل اتقيوع القويل

ع بإسنعد صحيح عىل رشط البخعري «احللي »وأفروه أبو نعي  يف  ،البخعري تعليق 
(5)

. 

طريبق  مب  «اجلعمع رفبالق البراوي»مع رواه اخليي  البغدادي يف  :مثعل اتقيوع اليعيل

كعن إبراهي  النخعي ال حيدث حتى ُيسأل :اتغرية قعل
(6)

. 

 
 (. 1/4) «البعع  احلثي » (1)

 (. 1/2) «لتقري  والتيسريا» (3)

 (. 3322( رق  )4/1043) «صحيح مسل »(، و3390( رق  )3/021) «صحيح البخعري» (2)

  .(3/24) «اتصن »يف   أيب يبي اب رواه  (4)

 (.3/339ريب نعي  ) «احللي »( والليظ له، و1/49« )صحيح البخعري» (3)

  (.1/394) «اجلعمع رفالق الرواة» (4)



 
شــرح منظومـة البيقونيـة 

 

27 

 :اتقيوع حك  •

ت نسبته إىل التعبعي ،دي  اتقيوع ال ُيَعد حج  تثبت به ارحكعم الرشعي احل   .ولو صحَّ
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 (1)[احلديث املسند] 
َِم ل  ددنْل لو ادُ ْ ددُِ لاد تَّ  ددُالاَْ دد

ل

ََ لو َددْمل  دب نْلللل ِ تَّ لادُ ْ دَط لُ اور ه ل
ل
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 :اتسندتعري   •

 .مرفوع صحعيب بسند ظعهره االتصعلهو  :اتسند

والببذي يظهببر يل بعالسببتقراء مبب  كببالم أئمبب  احلببدي  ) :«النكببت»حجببر يف  قببعل اببب 

 .(بسند ظعهر االتصعل ^ أن اتسند عنده  مع أكعفه الصحعيب إىل النبي ،وترصفه 

ي  الذهبي «اتوقظ »ويقول صعح    .(^هو مع اتصل َسنَُده بذكِر النبي ) :يمس الدِّ

 :واتالحظ أنَّ اتسند له قيدان -

  .اإلسنعداتصعل  (1

 .^اإلكعف  إىل رسول اهلل  :أي ؛الرفع (3

ثنع مكي ب  إبراهي  :مع أفروه البخعري يف صحيحه قعل :مثعله ثنع يزيد بب   :قعل ،حدَّ حدَّ

فليتببوأ مقعبَده مب   ،َم  يقْل عيلَّ مبع مل أقبْل » :يقول ^سمعُت النبي  :قعل ،ع  سلم  ،أيب ُعبيد

«النعر
(2)

ومب  َثب َّ فهبو  ،^ل م  البخبعري خمبرج احلبدي  إىل النببي فهذا احلدي  إسنعده متص ،

 .حدي  مسند

 
للنببووي  «التقريب »(. و10-13ص )للحببعك   «معرفب  علببوم احلبدي »، و(31 ص)للخييبب   « الكيعيب» (1)

  .(1/194)السخعوي  (،1/393)للحعفظ اب  حجر  «النكت»و ،تدري  الراوي( -1/113)

 (. 190( رق  )1/33) «صحيح البخعري» (3)
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 :اليرق بني اتسند واترفوع •

وخيتليببعن يف اتِّصببعل  ،^فكالمهببع مضببعٌ  إىل النبببي  ،هنببعإ تشببعبه بببني اتسببند واترفببوع

كبون  وقبد يفقد يكبون متصبال   ،بخال  اترفوع ،فعتسند ال بدَّ أن يكون متصَل اإلسنعد ،اإلسنعد

ا ،كل ُمْسنَد مرفوع :وهبذا يصحُّ أن يقعل ،غرَي متَّصل اإلسنعد  .وليس كل مرفوع مسند 

فيكبون  ،أنه روى كل حمدث يف السند ع  يي  يمك  سامعه منه :ومعنى ظعهره االتصعل

لكب  قبد  «حبدثني»أو  «سبمعُت » :إمع بأن يقبول ،م  رواته أفذ هذا احلدي  ع  ييخه كل راو  

 .تدليس وإرسعل فيييكون يف السند 

 .وهذا توكيد لالتصعل ،مل ينقيع :أي «ومل يب » :وقوله

 :حك  اتسند •

 .بحس  اإلسنعد الصح  أو احلس  أو الضع 

 :م  مععين اتسند •

وقبد  ،كمسبند اإلمبعم أمحبد ،كتعب مَجَع أحعدي  كل صحعيب عبىل حبدة :ييلق اتسند عىل

  .كمسند اليعروق ،إذا مجعت يف موكعع عىل أحعدي  صحعيب واحد ييلق اتسند أيض  
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 (1)ل[احلديث املتص] 
ُ اَول  تَّ  ددددا لو   ددددملب   ددددْ مرلُكدددداصل

ل

ََ لَضمَدُ تَّ  ددداللل َِمُ ُهلد َدُ ْ دددَط لإْ ددد
ل
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 :تعري  اتتصل •

 .إىل منتهعه هو الذي يسمعه كل راو   :اتتصل

 ،ى احلدي  اتتصليسم ومع سمعه كل راو  ع  ييخه يف مجيع اإلسنعد إىل النبي  :أي 

 ،مب  التبعبعني أو متصل إىل الشعبي مثال   ،م  الصحعب  متصل إىل عمر  :وغريه يقيَّد كقولنع

 .وهكذا إىل م  دون ذلك

وعىل هذا التعري   ،بصيغ  حتتمل السامع كسمعت أو حدثنع :أي «بسمع كل راو  » :قولهو

 .ال تكون اإلوع ة وال الووعدة متصل 

 ؟متصال  هل يسمى اتوقو   •

 .ويصدق ذلك عىل اترفوع واتوقو  ،اتتصل مع اتصل إسنعده م  االنقيعع :قعل الذهبي

فيكببون اتسببند واتتصببل  ،أن اتوقببو  ال يببدفل :ظببعهره «للمصببييى» :وقببول النببعظ 

متعلببق  «اتصببييى»أن  :وقببد علمببت ممببع قررنببع) :ولكبب  قببعل الزرقببعين ،متسببعويني يف التعريبب 

رن  «للمصبييى» :قولبه (ال)متعلق بمحذو   «هيتصل إسنعد» :قولهن وأ (كعن)بمحذو  هو 

  (.يقع عىل اترفوع واتوقو  ،ميلق اتتصل كام قعل اب  الصالح وغريه

 ،حدثنع أبو الزنعد ،حدثنع سييعن ،حدثنع احلميدي :ويمثل للمتصل بام لو قعل البخعري مثال  

 ،وهبو مب  أقبوى أحعديب  االتصبعل ،و فهذا احلدي  متصل موق ،ع  أيب هريرة ،ع  ارعرج

 
 «فببتح اتغيبب »و (،43ص)للببذهبي  «اتوقظبب »، و(التقييببد واإليضببعح -43ص) «مقدمبب  اببب  الصببالح» (1)

  (.23-24 ص) «رشح الزقعين عىل البيقوني »و ،(1/193)
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عبالوة عبىل ذلبك أهنب  أئمب  حيبع   ،فكل راو  م  رواته سمع م  اآلفر ،فليس يف سنده انقيعع

 .^ وللبخعري أحعدي  هبذا السند يف صحيح  مرفوع  إىل النبي ،ثقعت

  .^حتى ينتهَي إىل رسول اهلل  ،هو مع اتَّصل إسنعُده بسامع كلِّ راو م  ييخه :فعتتصل

وَيصببُدق ذلببك عببىل اترفببوع  ،وَسببلَِ  مبب  االنقيببعع ،مببع اتََّصببل َسببنَُده) :«اتوقظبب »ويف 

(واتوقو 
(1)

.  

ى بعتوصول) :«التيسريو التقري »وقعل النووي يف  بع  ،وُيسمَّ وهو مع اتَّصل إسنعُده مرفوع 

«عىل َم  كعن ،كعن أو موقوف ع
(2)

.  

بع «اتوصبول» :ويقبعل لبه) :«افتصبعر علبوم احلبدي »قعل ابب  كثبري يف  وهبو ينيبي  ،أيض 

«أو َم  دونه ،واتوقوَ  عىل الصحعيب ^ويشمل اترفوَع إىل النبي  ،اإلرسعل واالنقيعع
(3)

.  

ع سعتِ ع م  االنتقعد «ألييته»وقد عرَّ  السيوطي يف   :حي  قعل ،اتتَّصل تعريي 

ببببببع إِْذ َيتَِّصببببببُل  ببببببع ْاْو َمْوُقوف   َمْرُفوع 
ل

اْتَْوُصبببببوُل َواتتَِّصبببببُل  :إِْسبببببنَعُدهُ ل
(4)

ل
ل

 

 

 
 (. 3ص) «اتوقظ » (1)

 (. 1/3) «التقري  والتيسري» (3)

 (. 111)ص «رشح افتصعر علوم احلدي » (2)

 (. 0)ص «أليي  السيوطي» (4)
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 (1)[املسلسلاحلديث ] 
لُ   َد  ددٌالقاددْال  ددملع َددد لو ْ ددفيلَأت دد 
ِ  دددده لَقم  ددددملل ِ  َّل  َ لَقددددْ ل لك ددددذ ا

ل

ََت دد للل ِ  لاَد َِب ددم ل  ْلددُالَأ  ددملو ادددده لَأ
ِ  لت ب  َّددددد م ِ ددددد َّل  لَأْولب ْ ددددد  لَأْنل

ل
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 :اتسلسلتعري  احلدي   •

 .وهو لغ  التتعبع ،التسلسل مأفوذ م  :اتسلسل

أو  ،عىل وص   قبويل ،هو احلدي  الذي تتعبع روعُل سندِه م  أولِه إىل آفرهِ  :عواصيالح  

 .أو وص   فعيل ،حعل

ث  يقول  ،اليتى -ع بقل  اهلمزة الثعني  ألي   -أَمع واهلل أنبعين  :ومثَّل له النعظ  بقول الراوي

  .اآلفر مثل ذلك

الله  أعني  :فقل يف دبر كل صالة ،إين أحبك» :تععذ  ^قوله  :مثعل اتسلسل القويل

«وحسبب  عبعدتببك ،ويبكرإ ،عبىل ذكببرإ
(2)

فهبذا احلببدي  مسلسبل بقببول كبل راو  مبب  رواتببه  ،

  .إل  (...إين أحبك) :لتلميذه

 
 -3/113)للنبووي  «التقريب »، و(334ص) «التقييبد واإليضبعح»و ،(24-30) «معرف  علبوم احلبدي » (1)

، (43ص)الب  حجبر  «النخب »و (،143ص) «البعع  احلثي »، و(24ص ) «اتوقظ »و ،تدري  الراوي(

 . (2/33) «فتح اتغي »و(، 133)ص   «نزه  النظر»

(، ومسببند أمحببد 3939( رقبب  )3/244(، صببحيح اببب  حبببعن )1334( رقبب  )1/341سببن  أيب داود )( 3)

 (.33133( رق  )3/344)
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 :فقبعل ^يبك بيبدي أببو القعسب   :قعل حدي  أيب هريرة  :ومثعل اتسلسل اليعيل

«إل  ...لسبتفلق اهلل اررض يوم ا»
(1)

.  

  .يده بيد م  رواه عنه فإنه مسلسل بتشبيك كل راو  

مثبل مبع ذكبره  ،أن يبروي احلبدي  كبل راو  عبىل حبعل واحبدة :كذاإ م  اتسلسل اليعيل

بعبد أن حبدثني  :أو قبعل ،ثب  ييعبل اآلفبر مثبل ذلبك ،قبد حدثنيبه قبعئام   :إذا قعل الراوي النعظ 

 .والتبس  وص  فعيل م  القيعم فإن كال   ،تبس احلدي  

اتسلسبالت واهيب ، وأكثرهبع بعطلب ، لكبذب رواهتبع،  عمب : )وع-رمحبه اهلل-قعل البذهبي 

واتسلسل بعترصبيني، واتسلسبل  ،واتسلسل بعلدمشقيني ،وأقواهع اتسلسل بقراءة سورة الص 

ِدي  إىل اب  يهعب( ، بعتحمَّ
(2)

. 

 
ريب اليببيض  «العجعلبب  يف ارحعديبب  اتسلسببل »(، و112( رقبب  )3/333للبيهقببي ) «رسببامء والصببيعتا»( 1)

ومبع أرى »وقبعل عبيل بب  اتبديني:  .(3/113) «تبدري  البراوي»(، و12حممد يعسبني اليبعداين اتكبي )ص

البخبعري يف التبعري  ، وإبراهي  غري حمتج به كبام قبعل «إسامعيل ب  أمي  أفذ هذا إال م  إبراهي  ب  أيب حييى

الكبري، والضعيعء له، واجلرح والتعديل، والضعيعء للنسعئي، واتجروحني الب  حبعن، وهتبذي  التهبذي ، 

ومل يثبت هؤالء كله  سامع أو روايب  إسبامعيل بب  أميب  عب  إببراهي  بب  أيب حيبي هبذا، وهبو مبجوإ مبته  

ل البخبعري رمحبه اهلل تعبعىل هبذا التعليبل يف تعرخيبه بعلكذب، وهو م  رواة اب  معوه، وقد انيرد به، ومل يعلب

الكبببري، ومل يضببع  عببيل ببب  عبببد اهلل اتببديني رمحببه اهلل تعببعىل أيببوب ببب  فعلببد ارنصببعري الببذي روى هببذا 

احلدي ، وقعل اإلمعم البيهقي رمحه اهلل تععىل بعد نقل اب  اتديني حول هبذا اإلسبنعد يف ارسبامء والصبيعت: 

لك موسى ب  عبيدة الربذي ع  أيوب ب  فعلد، إال أن موسى ب  عبيبدة كبعي ، وروى وقد تعبعه عىل ذ»

 .«ع  بكر ب  الرشود، ع  إبراهي  ب  أيب حيي ع  صيوان ب  سلي  ع  أيوب ب  فعلد وإسنعده كعي 

 .(44ص)اتوقظ   (3)



      34 شــرح منظومـة البيقونيـة 

 (1)واملشهور[]احلديث العزيز  

ُْوري َِدددْ نرلأْولل َ ل دددْهلع زر دددُزل  ددد لاْل

ل

ُْوريلضددْو  ل  ددملل َ ل ددهْللللل ُُل  دد ل  َ ددُهو
ل
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 :واتشهور العزيزتعري  احلدي   •

أن ال  :هو الذي ال يقبل رواتبه عب  اثنبني يف مجيبع طبقبعت السبند. يعنبي :العزيزاحلدي  

ع إن وود يف بعض طبقبعت السبند يوود يف طبق  م  طبقعت السند أقلُّ  ثالثب  فبأكثر  م  اثنني، أمَّ

 فال يرض، برشط أن تبقى ولو طبق  واحدة فيهع اثنعن، رن العربة رقل طبق  م  طبقعت السند.

ال » :قبعل ^أن رسبول اهلل  ،ع  أنس ريض اهلل تععىل عنه ،حدي  الشيخني :مثعل العزيز

«والنعس أمجعني ،ووالده ،م  ولده ؛ليهإحتى أكون أح   ،يؤم  أحدك 
(2)

قتعدة  :رواه ع  أنس ،

بب  اإسبامعيل  :ورواه عب  عببد العزيبز ،يعب  وسبعيد :ورواه ع  قتعدة ،وعبد العزيز ب  صهي 

مجعع  ورواه ع  كل   ،علي  وعبد الوارث
(3)

. 

ومبع يف  ،مع مل يبلغ حد  التبواتر ،مع رواه ثالث  فأكثر يف كل  طبقعت السند :اتشهوراحلدي  

 :وقد صححه الشي  عبد الستعر أبو غدة فقعل ،النظ  ليس عىل اتشهور يف مصيلح احلدي 

 
فتح »(، و3/111) «تدري  الراوي»و ،(33ص) «نزه  النظر»و ،(3/334)للعراقي  «التبرصة والذكرى» (1)

 (.49ص) «رشح الزقعين عىل البيقوني »و (،2/31) «اتغي 

، (333 -3/343)للعراقببي  «التبرصببة»، و(03ص)للحببعك   «معرفبب  علببوم احلببدي »: وللمشببهور انظببر

 .(3/132) «تدري  الراوي»، و(2/31) «فتح اتغي »، و(32ص) «نزه  النظر»و

 (، والليظ له.44( رق  )1/43) «حيح مسل ص»(، و14( رق  )1/14) «صحيح البخعري»( 3)

قعل الشي  سليامن العلوان: وهذا اتثعل مثل به اب  حجر يف نزه  النظر للعزيز، ولكني مل أوبد لسبعيد روايب   (2)

ع  قتعدة يف هذا احلدي ، فإن وود لسعيد رواي  ع  قتعدة، وإال فال يصح أن يمثل به للعزيز عبىل التعريب  

  أعل .واهلل ،الذي قدمنعه
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عثبببب  لعزيببببُز مببببروي اثنببببني يببببع بح 

ل

لمشبببببهور مبببببروية عببببب  الثالثببببب ل
ل

 

ولكب  يقببض  ،ع ينتزعبه مب  العببعدإن اهلل ال يقبض العل  انتزاع  » :حدي  :مثعل اتشهور

 ،فتوا بغبري علب فبأ !فُسئلوا ،وهعال   اختذ النعس رؤسعء   ع ،حتى إذا مل يبق ععت ،العل  بقبض العلامء

«فضلوا وأكلوا
(1)

.  

 :حك  العزيز واتشهور •

  .بحس  الرواة يف ارسعنيد ،الصح  أو احلس  أو الضع  

 
 (.3432( رق  )4/3931) «صحيح مسل »(، و199( رق  )1/39) «صحيح البخعري»( 1)
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 (1)واملبهم[]احلديث املعنعن  
ُ مْللل َِ  ٌنلك   ْنل  د    يلع دْنلك د لُ   

ل

ُ اَولدددْملُ   ددمْللللل لو ُ ددْبه ٌمل  ددملض  دده ل
ل
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 :اتَعنَْع تعري  احلدي   •

عب  ) :هو احلدي  البذي يقبول فيبه راو  واحبد مب  رواتبه أو أكثبر ،بيتح العينني :َع اتَعنْ 

 :واكتيى النعظ  ع  تعرييه بعتثعل فقعل ،م  غري بيعن لصيغ  التحدي  أو السامع ،(فالن

 كع  سعيد ع  كرم

 :اتعنع  حك  •

  :عالتصعل برشطنيب حيك  عىل اتعنع 

سالم  معنِعنه م  التدليس -1
(2)

.  

 
، (تبدري  البراوي - 1/314)للنبووي  «التقريب »و (،التقييد واإليضعح - 12ص) «مقدم  اب  الصالح» (1)

، (114ص)للعالئبي  «وبعمع التحصبيل»و (344ص)للبذهبي  «اتوقظب »، و(42ص) «البعع  احلثي »و

 ).1/142)للسخعوي  «اتغي  فتح»و

تببدري   1، ج/232-214ص )للنببووي  «التقريبب »و (،140ص)للخييبب   «الكيعيبب »: وللمبببه  انظببر

 (،2/291) «فببتح اتغيبب »، و(40ص) «نزهبب  النظببر»، و(12-33ص) «البععبب  احلثيبب »، و(الببراوي

 .(44ص) «رشح الزرقعين عىل البيقوني »و

 وي له حعلتعن:قعل الشي  سليامن العلوان: الرا (3)

 أن يكون اتعنع  مدلسع  فله حعالت: -1

 أن يكون تدليسه نعدرا  كيحيى ب  سعيد ارنصعري. -أ

 .«تعري  أهل التقديس»فهذا يغتير له كام نص عىل ذلك اب  حجر يف كتعب  

                 = 
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 .ثبوت مالقعته ت  روى عنه بع  -3

واكتيى مسل  ع  الرشط الثبعين بثببوت كبوهنام  ،وهذا رشط البخعري يف وعمعه الصحيح

  .يف عرص واحد

حبدثني  :قبعل ،حبدثنع إسبامعيل بب  أويبس :قبول البخبعري يف صبحيحه :مثعل اتعنع  -

سبمعت رسبول اهلل  :قعل ،ع  عبد اهلل ب  عمرو ب  الععص ،ع  أبيه ،ع  هشعم ب  عروة ،معلك

 ،ولك  يقبض العلب  بقببض العلبامء ،ع ينتزعه م  العبعدإن اهلل ال يقبض العل  انتزاع  » :يقول ^

 .«فضلوا وأكلوا ،فأفتوا بغري عل  !فسئلوا ،ع وهعال  اختذ النعس رؤوس   ،عحتى إذا مل ُيبِق ععت  

  :اتبه تعري  احلدي   •

  .و متنِه يخٌص ملْ ُيس َّ هو الذي يف سندِه أ :احلدي  اتبه 

 ،ع  غسلهع م  اتحبيض ^أن امرأة سألت النبي  ،حدي  ععئش  :يف اتت  اتبه  مثعل -

«فذي فرص  م  مسك فتيهري هبع» :فقعل
(1)

 .لكَ أسامء بنت َي  :واس  هذه اترأة ،

 
كام نص فهذا قد احتمل ارئم  تدليسه  ،أن يكون تدليسه قليال  يف وعن  مع روى م  ارحعدي  الكثرية -ب

 .عىل ذلك اب  حجر وغريه

وسواء   ،فهذا ال حيتج م  حديثه إال بام رصح بعلسامع ،ولكنه يكثر م  التدليس ،أن يكون ثق  حعفظع   -وب

 كعن مدلسع  تدليس التسوي  أو غريه.

أن جيتمع فيه وصيعن: التدليس والضع ، فهذا إذا عنع  يعظ  اخلي ، وإذا رصح بعلسامع فهو  -د

 كعي .

ميلقع . كعنع  معلك وأمحد  عنع  أم مل يعنع  فحديثه مقبوال   فهذا سواء   ،أن يكون غري مدلس ولكنه ثق  -3

 وغريمهع م  الثقعت الذي  مل يعرفوا بعلتدليس.

 (.223( رق  )1/349) «صحيح مسل »(، و291( رق  )1/110) «صحيح البخعري»( 1)
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 .حدثني سييعن ع  رول :قول الراوي مثال   :يف اإلسنعد اتبه  ومثعل - 

 :حك  اتبه  •

لعبدم وروده يف طريبق  ،يف السبند ومل ُيعلب  البراوي اتببه  إذا كعن ؛الضع  :حك  اتبه 

 .رن اتبه  ليس م  رواة احلدي  ؛وأمع اتبه  يف اتت  فال يرض ،أفرى

 بيع : فال يرض؛ رن الصحعب  كله  عدول.عحوإذا كعن اتبه  ص
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(1)]احلديث العالي والنازل[
 

ُرج لل لمداددددُهلع دددد َلو ُكدددداحل  ددددملَقدَّددددْتل

ل

َِدددددز  َللل َ لادَّدددددذ يلَقددددْ ل لو ض ددددُ ُهلذ ا
ل

l8L 

  :احلدي  الععيلتعري   •

 ،هو احلدي  الذي قل  عدد رواته بعلنسب  إىل سند آفبر يبِرُد ببه ذلبك احلبدي  بعبدد أكثبر

 .والنع ل عكسهُ 

فإذا قلت الوسبعئط سبمي اخلبرب  ،^قل  عدد الوسعئط بني الراوي والنبي  :فعتراد بعلعلو

 .سمي نع ال   ^وإذا كثرت الوسعئط بني اتحدث والنبي  ،ععلي  ع

  :الععيل والنع ل مثعل -

أفربين سعيد بب   ،ع  الزهري ،حدثنع معمر ،روى اإلمعم أمحد ع  عبد الر اق الصنععين

عب   ،أنبأنبع محيبد ،ع  يزيد بب  هبعرون ،اإلمعم أمحد عويروي أيض   ،ع  أيب هريرة  ،اتسي 

يف  ^حيب  إنبه ببني أمحبد والنببي  ،ارول نبع ل بعلنسبب  للحبدي  الثبعين فعحلدي  ،أنس 

 .بينام بينهام يف احلدي  الثعين ثالث  رواة فقط ،احلدي  ارول مخس  رواة

 
التقييبببد  -333ص) «مقدمببب  ابببب  الصبببالح»، و(13-3ص)للحبببعك   «معرفببب  علبببوم احلبببدي »راوبببع  (1)

فبتح »، و(124ص) «البععب  احلثيب »و ،تبدري  البراوي( -3/130)للنبووي  «التقري »و ،واإليضعح(

 .(2/2)للسخعوي  «اتغي 
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 [احلديث املوقوف] 
لو دددملأضدددَت ُهلإدددد لان دددِم  ل  دددنْل

ل

لقْوَالوض دَالضهدول وقدوٌفلُزك دنْللللل
ل

l8L 

  :احلدي  اتوقو تعري   •

 .م  قول  أو فعل   ،  إىل الصحعيب  مع ُأكي :هو

ولو ختللت  ،ومعت عىل اإلسالم ،به عمؤمن   ^كل م  لقي النبي  :تعري  الصحعيب هو -

«النخب »قعله اب  حجر يف  ،ردة يف ارصح
(1)

.   

 .بل مع هو أع  م  ذلك ،وليس اتراد بعللقي الرؤي  بعلبرص

ث  أسل  بعبد وفبعة  ،يف حعل كيره ^يه رن هنعإ م  لق ؛(ع بهمؤمن  ) :وقوهل  يف التعري 

 ،ثب  أسبل  وسبك  الشبعم ،يف تببوإ ^كعن قد بعثه هرقبل إىل النببي  ؛كرسول هرقل ،^النبي 

وحديثه مووود يف مسند أمحد ،عفهذا يعد تعبعي   ،^فأصبح حيدث بقصته مع النبي 
(2)

. 

يبر ال يعبد أنبه لبو مبعت عبىل الك ،(ومبعت عبىل اإلسبالم) :وييه  م  قبوهل  يف التعريب 

، )مثل قص  النرصاين الذي أسل  وحيظ البقرة وآل عمبران ثب  تنرصب، وقبد ذكبر قصبته عصحعبي  

 البخعري يف صحيحه(
(3)

.  

 

 
 .(31)ص «النخب » (1)

 (.4/34) «مسند أمحد» (3)

 .(2413( رق )393/ 4صحيح البخعري ) (2)
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 ،أنبه إذا ارتبد ثب  أسبل  فهبو مب  الصبحعب  :بمعنى (ولو ختللت ردة يف ارصح) :وقوهل 

  .واهلل أعل  ،وهنعإ م  نع ع يف هذا ،كعريع  ب  قيس 



      42 شــرح منظومـة البيقونيـة 

إن مب  رش النبعس عنبد اهلل منزلب  يبوم » :قبول أيب البدرداء  :وقو  القويلمثعل ات - 

«هععمل ال ينتيع بعلم ،القيعم 
(1)

.  

كعن اب  عمر يمسح رأسه مرة :قول نعفع :مثعل اتوقو  اليعيل -
(2)

.  

 .عُعلِ  أن هذا هو تعري  اتوقو  حق   :أي « ك » :وقول النعظ 

 :أقسعم اتوقو  •

  :عىل عدة اعتبعرات اتوقو  ينقس 

 :م  حي  اإلطالق والتقييد :االعتبعر ارول -

  :وينقس  إىل قسمني

مبع أكبي  إىل الصبحعيب مب   :وهو مع عرفه النعظ  يف هبذا البيبت :موقو  ميلق :ارول

 .قول أو فعل

هبذا موقبو  عبىل ابب   :فيقبعل مبثال   ،وهبو مبع أكبي  إىل التبعبعي :اتوقو  اتقيد :الثعين

  .اتسي  

 :م  حي  االتصعل وعدمه :االعتبعر الثعين -

  :وينقس  إىل قسمني

  .ع  عمر قوله ،معلك ع  نعفع ع  اب  عمر :مثعله :موقو  متصل اإلسنعد :ارول

 
إسنعده كعي  ودا . اب  القعس  هو عببد »، وقعل حسني سلي  أسد: (343( رق  )1/02) «سن  الدارمي»( 1)

(، واب  اتببعرإ 1/332) «حلي  اروليعء»، و«الغيعر ب  القعس  ب  قيس قعل اب  اتديني: كعن يضع احلدي 

 (.14)ص «الزهد»يف 

 (.241( رق  )1/403الب  اتنذر ) «اروسط»(، و1/3) «مصن  عبد الر اق»( 3)
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إن أهب  » :معلك عب  نبعفع أن عمبر كتب  إىل عاملبه :مثعله :موقو  منقيع اإلسنعد :الثعين

ع مل يلق عمرن نعفع  ر ؛هذا موقو  منقيع «..أمرك  عندي الصالة
(1)

.  

 :حك  اتوقو  •

  :اتوقو  ينقس  إىل قسمني

  :وهو عىل عدة أنواع :مع له حك  اترفوع :ارول -

أو  ^ م  النبي  سواء أكعفه إىل ،أو كنع نقول كذا ،كنع نيعل كذا :أن يقول الصحعيب -1

وأكثبر منبه  ،يف صبحيحهام وهو البذي اعتمبده الشبيخعن ،عىل الراوح م  أقوال العلامء ،مل يضيه

«النكت»قعله اب  حجر يف  ،البخعري
(2)

 ،والبرا ي ،والنووي ،والسيوطي ،وهو افتيعر العراقي .

رن ذلبك كبعن  ،أنبه حيكبي الرشبع (كنبع نيعبل كبذا) :رن الظعهر مب  قبول الصبحعيب ؛واآلمدي

دأهب 
(3)

.  

 .عفين ^ع بكذا ورسول اهلل كنع ال نرى بأس   :أن يقول الصحعيب -3

  .أو هنينع ع  كذا ،ُأمرنع بكذا :أن يقول الصحعيب -2

 .م  السن  كذا :أن يقول الصحعيب -4

 ،أو يرويبه ،أو ينْمِيه ،أو يبلغ به ،يرفع احلدي  :إذا قيل يف احلدي  عند ذكر الصحعيب -3

  .أو رواه ،أو رواي 

 
 ( 1/10) «توطأ برشحه تنوير احلوالكا»( انظر: 1)

 (.112)ص «النكت» (3) 

 .(41ص )الب  الصالح  «علوم احلدي »انظر:  (2)
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 ،أهبل الكتبعبومل يعبر  عنبه ارفبذ مب   ، ال يقبعل ببعلرأيأن يقول الصبحعيب قبوال   -4 

  .أو الثواب والعقعب ،أو أحوال اآلفرة ،أو اآلتي  ،كعإلفبعر ع  ارمور اتعكي 

ممبع ال يمكب  أن يؤفبذ إال عب   ،إذا تعلق بسب  نزول آيب  أو نحبوه :تيسري الصحعيب -3

وال جمعل لالوتهعد فيه ،^رسول اهلل 
(1)

.  

  :وم  ذلك :مع ليس له حك  الرفع :الثعين - 

 .وعر  عنه ارفذ م  أهل الكتعب ،يقعل بعلرأي ل الصحعيب قوال  أن يقو -1

وفيهببع جمببعل  ،^تيعسببري الصببحعب  التببي ال تشببتمل عببىل إكببعف  يشء إىل رسببول اهلل  -3

 .للرأي

 :حجي  قول الصحعيب •

  :قول الصحعيب الذي ليس له حك  الرفع ينقس  إىل قسمني 

رنه  ،فقوله حج  :خيعليه م  الكتعب والسن ومل يوود دليل  ،إذا مل يوود له خمعل  :ارول

تعرف  مراده يف كالمه عىل مع مل يق   ^ووق  م  أحوال النبي  ،وعر  التأويل ،يعهد التنزيل

 .ومعرفته بمقعصد الرشيع  ،مع اوتهعده وحرصه عىل طل  احلق ،عليه غريه

ولبيس قبول أحبده   ،فإنه يبروح بيبنهام بعلبدليل ،إذا وود له خمعل  م  الصحعب  :الثعين

  .حج  عىل اآلفر

وهذا التيصيل هو قول مجهور العلامء
(2)

.  

 
 . (41-43ص )الب  الصالح  «علوم احلدي »انظر لذكر ارمثل :  (1)

 . (211ص ) «اجلعمع تسعئل أصول اليقه» :انظر (3)
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مع مل خيعل  مثله  ،قول الصحعيب حج  عىل ارصح :العثيمنيب  صعلح يقول الشي  حممد 

 .فام روح

 :مظعن اآلثعر اتوقوف  •

  :منهع ،الكت  التي تعتني بكتعب  اآلثعر كثرية

 .مصن  اب  أيب ييب  -1

 .عبد الر اقمصن   -3

 .سن  الدارمي -2

 .سن  سعيد ب  منصور -4
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 [احلديث املرسل والغريب] 
لَطَ  ل  دددِمب اد َّدددلُهَِدددُ دددال  ُ و 

ل

ُ  دددٌ ل  دددُروقادددْالَغل لَطَ دددىلُاَولَضو مل
ل

l8L 

احلدي  اترسل •
(1)

: 

  :اترسل احلدي  تعري  :أوال   -

ڈ ڈ ڎ ڎ  :كقولبببه تعبببعىل ،مبببأفوذ مببب  اإلرسبببعل وهبببو اإلطبببالق :لغببب 

  .فكأن اترسل أطلق اإلسنعد ومل يقيده بجميع رواته ،[12:]مري ژ

وهذا الذي عليه مجهور اتحدثني .^مع أكعفه التعبعي إىل النبي  :عاصيالح  
(2)

. 

رنبه  ،«ومرسل منه الصحعيب سبقط» :قولهيتبني لنع فيأ النعظ  يف  ،وم  فالل التعري 

وقبد اسبتدرإ الشبي   ،ن الصبحعب  كلهب  عبدولر ؛لصبححنع احلبدي  لو كعن السعقط صحعبيع  

  :عبدالستعر هذا عىل النعظ  فقعل

لسبببقط ومرسبببل مببب  فبببوق تبببعبع  

ل

 .............................…ل
ل

  :مثعله :عثعني   -

 
للبغببوي  «رشح السببن »، و(1/10)  عبببدالرب بببال «التمهيببد»و (،344ص)للخييبب  البغببوي  «الكيعيبب » (1)

التقييببد  - 39ص) «مقدمبب  اببب  الصببالح»و (،33ص)للحببعك   «معرفبب  علببوم احلببدي »، و(1/343)

النكت عبىل »، و(21ص)للذهبي  «اتوقظ »و (،4/113)لشي  اإلسالم اب  تيمي   «اتنهعج»، و(واإليضعح

 .(1/124)ي للسخعو «فتح اتغي »، و(3/349) «كتعب اب  الصالح

 (.103)ص  «النكت عىل كتعب اب  الصالح» (3)



 
شــرح منظومـة البيقونيـة 

 

47 

كبعن إذا صبعد  ^أن النببي  :ع  عيبعء ،ع  اب  وريج «اتصن »مع رواه عبد الر اق يف 

«السالم عليك » :فقعل ،اتنرب أقبل بووهه عىل النعس
(1)

. 

 .مرسل  ^ولك  روايته ع  النبي  ،سمع م  مجعع  م  الصحعب  ،فعيعء هو اب  أيب ربعح

 
 (.3311( رق  )2/103) «مصن  عبد الر اق»( 1)
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  :حك  االحتجعج به :عثعلث   -

 :اتراسيل عىل قسمني

  :مراسيل الصحعب  :القس  ارول

  :والصحعب  عىل قسمني

 .عند بعض م  يذإال  ،فمراسله مقبول  بعالتيعق ،م  أمكنه التحمل والسامع -1

فحكب  حديثبه حكب  غبريه مب  اتخرضبمني البذي  مل  ،م  مل يمكنه التحمبل والسبامع -3

^يسمعوا م  النبي 
(1)

. 

  :مراسيل غري الصحعب  :القس  الثعين

  :افتل  العلامء يف حك  االحتجعج بعحلدي  اترسل عىل أقوال

  .ذه  مجهور اتحدثني إىل أن احلدي  اترسل حدي  كعي  (1

 .يف مجيع ارعصعر وارمصعر القبول ميلقع   (3

وقبد ذكبر هبذه  ،وهبو منقبول عب  اإلمبعم أمحبد ،وهبو قبول الشبعفعي ،قبولبه برشبوط (2

فمرسل التعبعي الكبري يقبل إذا  :فقعل  ،فام بعدهع (443ص ) «الرسعل »الرشوط الشعفعي يف 

  :اعتضد بواحد م  أربع  أمور

  .ر م  طريق آفأن يرد موصوال   -1

  .أن يرسله غري م  أرسل ع  رواة ارول -3

  .أن يوافق قول أحد الصحعب  -2

  .أن ييتي أكثر العلامء بمقتضعه -4

 
 ( بترص .103)ص  «النكت عىل كتعب اب  الصالح» (1)
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  :ع وهيفعلشعفعي يشجط يف اترسل رشوط  

  .مثل سعيد ب  اتسي  ،أن يكون اترِسل م  كبعر التعبعني -1

  .أن يكون اترِسل ثق  يف نيسه -3

ع  ثق أن ال يروي إال  -2
(1)

.  

  :سب  اإلرسعل :عرابع   -

ا عىل فريسله اعتامد   ،أن يكون الراوي سمع احلدي  ع  مجعع  م  الثقعت وصح عنده (1

مبع حبدثتك  عب  ابب  مسبعود فقبد  :كام ثبت عب  إببراهي  النخعبي أنبه قبعل ،صحته ع  ييوفه

  .ومع حدثتك  فسميت فهو عم  سميت ،سمعته م  غري واحد

رن أصل طريقته أنه ال حيمبل  ؛فذكره مرسال   ،م  حدثه به وعر  اتت  أن يكون نيس (3

  .إال ع  ثق 

فيبذكر  ،فيذكر احلدي  عىل ووه اتذاكرة أو عىل ووه اليتبوى ،أن ال يقصد التحدي  (2

ب ،اتت  رنه اتقصود يف تلك احلعلب  دون السبند ع بمب  طبوى ذكبره والسبيام إن كبعن السبعمع ععرف 

  .ذلك م  ارسبعب أو غري ،لشهرته

  .وهذا كله يف حق م  ال يرسل إال ع  ثق 

فربام كعن البعع  له عىل اإلرسعل كع  مب   ،إذا كعن الراوي مم  يرسل ع  كل أحد (4

تع تجت  عليه م  اخليعن  ،لك  هذا يقتيض القدح يف فععله ،حدثه
(2)

.  

 
 . (43ص )للشي  سعد احلميد  «رشح نخب  اليكر»انظر:  (1)

 بترص .  (391-393ص )ال ب  حجر  «النكت»انظر:  (3)
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  ؟هل جيو  تعمد اإلرسعل :عفعمس   -

 ون ييخه الذي حدثه بعحلدي  فأسقيه عند روايب  احلبدي  مرسبال  ال خيلو اترِسل أن يك

 :م  هذه االحتامالت

  .فهذا وعئز بال فال  ، عنده وعند غريهأن يكون ييخه عدال   -1

  .فهذا ممنوع بال فال  ،أن يكون غري عدل عنده وال عند غريه -3

  . عنده ال عند غريهأن يكون عدال   -2

 .ولكنه عدل عند غريه ،أن يكون غري عدل عنده -4

والووهعن ارفريان حيتمالن اجلوا  وعدمه
(1)

.  

  :مراسيل صحيحه :عسعدس   -

  .مراسيل سعيد ب  اتسي  -1

  .إبراهي  النخعي -3

 .حممد ب  سريي  -2

  .سعيد ب  وبري -4

  .عمرو ب  دينعر -3

  .مرسوق ب  ارودع -4

 .قيس ب  أيب حع م -3

لصنعبحيعبدالرمح  ب  ُعسيل  ا -1
(2)

.  

 
 (. 390الب  حجر )ص  «كتالن»انظر:  (1)

 (. 20)ص  «اتوقظ »(. 390)ص  «النكت»انظر:  (3)
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فقد يكون الراوي إىل مثل ابب  اتسبي   ،ل م  هؤالءلك  البد أن يصح اإلسنعد إىل اترِس 

فييرح احلدي  م  أوله ،عكعيي  
(1)

. 

  :مراسيل كعيي  :عسعبع   -

  .مراسيل احلس  (1

  .مراسيل الزهري (3

  .مراسيل قتعدة (2

مراسيل مُحيد اليويل (4
(2)

.  

  :مظعن اترسل :عثعمن   -

 .اتراسيل ريب داود (1

  .اتراسيل الب  أيب حعت  (3

 
 . (20ص ) «اتوقظ »انظر:  (1)

 .(49ص ) «اتوقظ »انظر:  (3)
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احلدي  الغري  •

(1)
:  

  :تعرييه :أوال   -

  .اتنيرد ع  وطنه :لغ 

البذي يتيبرد ) :أي هبو «وقبل غريب  مبع روى راو  فقبط» :عرفه النعظ  بقولبه :عاصيالح  

(ع كعن ذلك التيردأي   ،بروايته راو  واحد
(2)

.  

  :مي سب  التس :عثعني   -

سمي احلدي  بعلغري  النيراد روايه ع  غريه
(3)

. 

  :أقسعمه :عثعلث   -

  :ينقس  إىل قسمني

 .أي م  وه  الصحعيب ،وهو مع كعنت الغراب  يف أصل السند :غري  ميلق -1

  .قد يرد ؟وهل يرد عىل غري الصحعيب  

ورواه مب  التبعبعني  ،تيرد بروايته م  الصحعب  عمر «إنام اإلعامل بعلنيعت» :حدي  :مثعله

  .حممد ب  إبراهي  التيمي :ورواه ع  علقم  ،علقم  ب  وقعص الليثي

 
، (141ص) «البععب  احلثيب »و (،33ص) «نزهب  النظبر»و ،التبرص( - 1/343) «رشح العراقي رلييته» (1)

  .(2/131) «فتح اتغي »و

 (. 32للشي  سعد احلميد )ص  «رشح النخب » (3)

 (. 14)ص  «التقريرات السني » (2)
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لك  حييى ب  سعيد ارنصعري هو الذي ايتهر  ،فهذه الغراب  استمرت يف ثالث  دون عمر

لكب  احلبعفظ  ،إنه رواه عنه سبتامئ  يبخص :حتى قعل بعضه  ،فرواه عنه مجع كثري ،عنه احلدي 

  .إىل معئ  اب  حجر أوصلهع

وقد تكون يف أي طبقب  مب  طبقبعت  ،م  وه  الصحعب  والغراب  قد تكون يف أصل السند

  .السند

 .معني أو جله  معين  مع كعنت الغراب  فيه بعلنسب  لراو   :غري  نسبي -3

  :الغري  أقسعم -

بحيب  ال يرويبه عب  الصبحعيب إال يبخص  ،أن تبتدئ الغراب  م  عنبد الصبحعيب :ارول

بومل نسبمه غريب ب ،وقد يستمر التيرد بعد ذلك وقبد ينقيبع ،دواح رنبه قبد رواه مبع هبذا  ؛عع ميلق 

غري  مب  حبدي   :فنقول ،فوقع التيرد يف التعبعي ع  أحد الصحعب  ،الصحعيب صحعب  آفرون

  .الذي هو الصحعيب فالن

«اتؤم  يأكل يف معى  واحد» :حدي  :مثعله
(1)

 ،الصبحعب فهبذا احلبدي  رواه ثالثب  مب   ،

غريب  مب   :فيقبعل ،ولك  تيرد التعبعي أببو ببردة بعلروايب  عب  الصبحعيب أيب موسبى اريبعري

  .إيعرة إىل أنه مشهور م  غري حديثه ،حدي  أيب موسى اريعري

  .ولك  يقع التيرد يف اليرق اتتأفرة ،أن ال تبتدئ الغراب  م  الصحعيب -3

«ىل صيي  بسويق ومترأومل ع ^أن النبي » :مع رواه أنس :مثعله
(1)

فهبذا احلبدي  مشبهور  ،

 ،وايبتهر عب  هبؤالء الثالثب  ،رواه عنه قتعدة وعبدالعزيز بب  صبهي  ومُحيبد اليويبل ،ع  أنس

 
 (.3402( رق  )4/123) «صحيح مسل »(، و3931( رق  )3/3941) «صحيح البخعري»( 1) 
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 ،حي  انيرد به يخص اسمه بكر ب  وائل ع  الزهبري ،ووقع التيرد يف رواي  الزهري ع  أنس 

فيقعل عب  هبذا  ،ث  ايتهر ع  سييعن ، وع  وائل رواه سييعن ب  عيين ،وع  بكر انيرد به والده

 .رنه رواه ع  أنس مجعع  ؛غري  ع  أنس :وال يقعل ،غري  م  حدي  الزهري :احلدي 

إمبع أن  ،فقبد يبأيت حبدي  لبه طبرق ،كأهل بلد م  البلبدان ،غراب  بعلنسب  جله  معين  -2

نع إىل هذا احلدي  فإذا به مل لك  إذا نظر ،أو إىل مع فوق اتشهور كعتتواتر ،يصل إىل درو  اتشهور

يروه إال أهل احلجع  مثال  
(2)

.  

كي  تعر  هذي  النوعني يف كالم اتحدثني :عرابع   -
(3)

  ؟

هبذا احلبدي  غريب  ال نعرفبه إال مب   :كبأن يقبول الجمبذي مبثال   ،م  سيعق الكالم -1

  .فأفعدإ أنه غري  ميلق .حدي  ععئش 

  .بجمع اليرق -3

  .م اإلمعم يف مكعن آفر م  كتبهبعلنظر يف كال -2

 :حك  الغري  :عفعمس   -

وإنام يتوق  ارمر  ،عع أو كعيي  وال يلزم أن يكون صحيح   ،الغري  قس  م  أقسعم اآلحعد

  .بعلنظر يف حعل السند

  :الكت  اتؤلي  يف احلدي  الغري  :عسعدس   -

 
صبحيح ابب  »(، و1090( رقب  )1/413) «سن  اب  معوبه»(، و2344( رق  )2/204) «سن  أيب داود»( 1) 

 (.4941( رق  )0/241) «حبعن

 . (33ص )للحميد  «رشح النخب »انظر:  (3)

 . (24ص )للشي  الالح   «نظ  الدرر»انظر:  (2)
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  .كتعب ارفراد .غرائ  يعب  .غرائ  معلك :كت  للدارقيني -1

  .للحعفظ اب  عسعكر ،كتعب غرائ  معلك -3
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 (1)[احلديث املنقطع] 
لملدددددْمل ت ددددْالبِددددمارلوكدددداحل  دددد

ل

لمار  دددددلْوم ُهلُ ِ طدددددُملانَلَِْ دددددإرل
ل

l8L 

  :تعري  اتنقيع :أوال   •

لك  ال عىل التوايل ،مع سقط م  وسط إسنعده راو  أو أكثر
(2)

.  

 :معنى اتنقيع عند النعظ  :عثعني   •

 :فيدفل يف اتنقيع عىل رأيه ،ع يف كل حدي  مل يتصل إسنعدهاتنقيع ععم   وعل  النعظ 

«الكعفي »وقيع به اخليي  يف  ،وبه قعل اب  عبد الرب .اتعلق اتعضل اترسل
(3)

.  

  :إذن فنح  أمعم أمري 

  .وهو اصيالح اتتأفري  ،مع اصيلحت عليه كت  اتصيلح م  التقسي  السعبق -1

  .ل ارئم  اتتقدمنيمع عليه استعام -3

أهن  يأفذون االستعامل ارغلب  وجيعلونبه  ،وهذه م  ارييعء اتشكل  يف كت  اتصيلح

 ،فإذا وعء التيبيق العمبيل كبعن عبىل فالفبه ،أو االستعامل الذي به يميز بني اتصيلحعت ،اميرد  

 
، (1/131)للعراقبي  «التبرصبة»، و(33ص) «معرفب  علبوم احلبدي » :احلبدي  اتنقيبع مبع يبيليف راوبع ي (1)

 «البععببب  احلثيببب »، و(49ص) «اتوقظببب »، و(التقييبببد واإليضبببعح - 34ص) «مقدمببب  ابببب  الصبببالح»و

  .(1/134) «فتح اتغي »، و(43ص) «ه  النظرنز»، و(41ص)

 (. 43)ص  «رشح آل محيد» (3)

 (. 42)ص  «رشح الزرقعين» (2)
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ام يلزمبك أن وإنب ،رنه ال يلزمبك حيبظ هبذه اتصبيلحعت ،واستخدام اتتقدمني م  وه  أسهل

؟معذا يريد هبذه الكلم  يف هذا اتوقع بعلذات ،تعر  سيعق كالم اإلمعم
(1)

.  

إال أن اركثبر مبع يوصب  ) : يقبول ابب  الصبالح :لك  مع هو ارغلب  يف االسبتعامل

وأكثبر مبع يوصب  بعالنقيبعع مبع  ،^مع رواه التعبعي عب  النببي  ،بعإلرسعل م  حي  االستعامل

(عني ع  الصحعب رواه م  دون التعب
(2)

.  

  :مثعل اتنقيع :عثعلث   •

«..إن وليتموهبع أببع بكبر فقبوي أمبني» :^قعل رسبول اهلل  :قعل حدي  حذيي  
(3)

 

  :فعالنقيعع يف هذا احلدي  يف موكعني ..احلدي 

وإنبام سبمعه مب  البنعامن بب  أيب يبيب  عب   ،عبدالر اق مل يسبمعه مب  سبييعن الثبوري -أ

 .الثوري

  .وإنام سمعه م  رشيك ع  أيب إسحعق ،مع الثوري م  أيب إسحعقومل يس -ب

  ؟كي  نعر  احلدي  اتنقيع :عرابع   •

  .م  فالل اتواليد والوفيعت -1

كبام يف كتب   ،فبإذا مل يبذكر يف تالميبذه عرفبت أنبه مل يبرو عنبه ،بمعرف  تالميذ الشبي  -3

 .للمزي «هتذي  الكامل يف أسامء الروعل»بالجاو  ك

 

 
 . (193ص )لالح  ل «نظ  الدرر» :انظر (1)

 .(31ص ) «مقدم  اب  الصالح» (3)

 .لضعيه «التلخيص»(، وقد حذفه الذهبي م  4413( رق  )2/132) «اتستدرإ»( 2)
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 (1)[احلديث املعَضل] 
َِددمنرل َِددُهلاْل لواد ْ َضددُالاد َّددمق طال  

ل

لَِوع دددددمنرللم دددددملأتددددد لُ   دَّ  دددددللو ل
ل

l8L 

  :هتعريي :أوال   •

وعضل اترأة َيْعِضلهع  ،ايتد :وعضل به ارمر ،اتنع والتضييق واإلعسعر :الَعْضل يف اللغ 

لهع أي ،َعْضال   -مثلث   -  .الشدائد :ِضالتواتعْ  ،منعهع الزوج ظلام   :وَعضَّ

  .مع سقط م  إسنعده اثنعن أو أكثر عىل التوايل :عواصيالح  

  .قيد مه  ليخرج اتنقيع (عىل التوايل) :وقوهل 

ا يعرس يديد   :أي ،فصعر انقيعع السند معضال   ،فعلراوي للحدي  قد أسقط راويني فأكثر

 .وصله

  ؟تعذا سمي بعتعضل :عثعني   •

ث به أعضله وأعيعه ؛سمي اتعضل :حهقعل عثامن الزبيدي يف رش  ،رن اتحدث الذي حدَّ

فل  ينتيع به م  يرويه عنه
(2)

حي  حذ  م  الرواة أ يد م   ،ويدد احلعل ،حي  كيق اتجعل، 

  .ع وورح  واحد بحي  ال ُيعر  حعله تعديال  

  :اتعضل حك  :عثعلث   •

 
، (1/130) «لعراقببي اتسببامه بعلتبرصببةارشح ألييبب  »، و(24ص)للحببعك   «م احلببدي معرفبب  علببو»راوببع  (1)

، (تدري  البراوي - 1/311)للنووي  «التقري »و (،التقييد واإليضعح - 11ص) «مقدم  اب  الصالح»و

، (3/333)للحببعفظ اببب  حجببر  «النكببت»، و(43ص) «نزهبب  النظببر»، و(49ص)للببذهبي  «اتوقظبب »و

 .(42ص) «البعع  احلثي »و

  (.230)ص  «منهج النقد يف علوم احلدي »انظر:  (3)
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 ،التصبعل ببني البرواةوذلبك لسبقوط ا ، وأكبع  مب  اترسبل وغبريهاتعضل أسوأ حعال  

 .رنه سقوط راويني أو أكثر يف موكع واحد ،والسقوط هنع أفدح وأسوأ
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 :مثعل اتعضل :عرابع   •

قبعل رسبول  :قعل أنه بلغه أن أبع هريرة  ،مع رواه احلعك  بسنده إىل القعنبي ع  معلك

 :قبعل احلبعك  «ييبقوال ُيكل  م  العمل إال مع يُ  ،للمملوإ طععُمه وكسوُته بعتعرو » :^اهلل 

«(اتوطأ»أعضله هكذا يف  ،هذا حدي  ُمعضٌل ع  معلك)
(1)

.  

ومهبع حممبد  ،أنه سقط منه راويعن متواليعن بني معلك وأيب هريرة  :وسب  اإلعضعل

  .ب  عجالن وأبوها

 :تنبيه :عفعمس   •

  :ورد اتعضل يف كالم اتتقدمني وحيمل عىل معنيني

وإفبراد  ،اوهو نعدر وبد   ،ضعل الذي نح  بصدد احلدي  عنهبمعنى اإلع :اتعَضل :ارول

وذكر ذلك مع مع هو مشهور متداول فيه نظر ،مع هو قليل بمصيلح فعص
(2)

.  

يقول احلبعفظ ابب   ،(اتعِضل)وهو بكرس الضعد  ،بمعنى اتستغلق الشديد :اتعِضل :الثعين

«النكت»حجر يف 
(3)

  م  أئم  احلدي  فيام مل يسقط منه وودت التعبري بعتعضل يف كالم اجلامع) :

ثنبع  ،حدثنع أبو صعلح اهلراين :«الزهريعت»يف  مع قعله حممد ب  حييى الذهيل :فم  ذلك ،يشء البت 

كبعن » :قعلبت  عب  ععئشب  ،عب  عبروة ،ع  ابب  يبهعب ،ع  يزيد ب  أيب حبي  ،اب  هليع 

 
 (. 1443(. وقد وصل مسل  هذا احلدي  برق  )3/019) «موطأ معلك» (1)

 (. 193للشي  إبراهي  الالح  )ص  «نظ  الدرر»انظر:  (3)

 (.339)ص «النكت»( 2)
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«يعتك  فيمر بعتريض فيسل  عليه وال يق  ^رسول اهلل 
(1)

هذا حدي  معضل ) :قعل الذهيل ،

  (.والوه  فيام نرى م  اب  هليع  ،ليس للنبي فيه ذكر  إنام هو فعل ععئش  ،ال ووه له

عب  مكبي بب   ،ثنبع يزيبد بب  سبنعن :«عمبل اليبوم والليلب »يف  مع قعله النسعئي :وم  ذلك

عهد رسبول  متعتعن كعنتع عىل» :قعل  ع  عمر ،ع  اب  عمر ،ع  نعفع ،ع  معلك ،إبراهي 

«...^اهلل 
(2)

 ال ببأس ،هذا حدي  معضل ال أعل  م  رواه غبري مكبي) :احلدي  قعل النسعئي ،

(ال أدري م  أنبأين به ،به
(3)

.  

  ؟كي  ُيعر  اإلعضعل :عسعدس   •

  .فيظهر السقط الذي حصل يف السند ،ُيعر  بمجيئه م  طريق آفر

  :وقي  مع بيت النعظ  :عسعبع   •

  :حي  قعل ،البيت مأفوذ م  أليي  العراقي الشير ارول م 

لواتعضبببببل السبببببعقط منبببببه اثنبببببعن

بببب لعحببببذ  النبببببي والصببببحعيب مع 
ل

ل
لا منبببببببه قسببببببب  ثبببببببعنفصبببببببععد  

 ووقببببب  متنبببببه عبببببىل مببببب  تبعبببببع
ل

ومع أحس  قول الشي  عبداهلل ب  إبراهي  العلوي يف تعرييه للمعضل
(4)

:  

لومعضبببببٌل مببببب  راويبببببني فبببببعيل

ل

 ا لكببببببْ  مببببببع التببببببوايلفصببببببععد  ل
ل

 

 
 (.1/231) «التمهيد الب  عبد الرب»( 1)

 .(14310رق  ) (2/233) «مسند أمحد»( 3)

 (.4/139) «لسعن اتحدثني»( 2)

 (. 13حلس  حممد اتشعط )ص  «رفع ارستعر» (4)
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 [احلديث املدلس] 
ل..............................................

لاَ ددددددد مطالدد ددددددد  رلوأْنلاألوَُّل

ل لُ ْ دد  طاُهلدكددْنل    ددفْللل لوادلددمنر

ل

ل
لَِوع دددددمنرللمو دددددملأتددددد لُ   دَّ  دددددلل

ل ِ دددا لع َّدددْنلضوَقدددُهلب   دددْنلوأنْلل
ُرفْللللل ل ل  ِ ددد لإ دددِم  ُهلب دددملبددده

ل

l8L 

 :احلدي  اتدلس تعري  :أوال   •

وأصبل التبدليس  ،كتامن عيب  السبلع  عب  اتشبجي :أي ،اس  ميعول م  التدليس :لغ 

َلس وهو الظلم  أو افبتالط الظبالم ،مشتق م  الدَّ
(1)

فكبأن اتبدلس أظلب  أمبر احلبدي  فصبعر  ،

 .عمدلس  

إفيعء عي  اإلسنعد مع حتسني ظعهره :عواصيالح  
(2)

.  

  :التدليس أقسعم :عثعني   •

بمه إىل  ،كام فعبل ابب  الصبالح يف مقدمتبه ، قسمنيالنعظ  قس  التدليس إىل وبعضبه  قسَّ

  :وهي ،ثالث  أقسعم

 ،أنبه سبمعه منبه أن يروي عم  سمع منبه مبع مل يسبمعه مومهبع   :تدليس اإلسنعد :ارول -

 :فبال يقبول ،لكنبه ال يرصبح بعلسبامع ،(قبعل ،أن   ،ع ) :مثل ؛وذلك بأن يأيت بليظ موه  للسامع

 .عى ال يصري كذاب  حت (سمعت أو حدثني)

  :بقولهوإىل هذا أيعر النعظ  

ُل اإلسببببببببقعُط للشببببببببيِ  وأنْ   اروَّ

 

 

بببببْ  فوَقبببببُه بَِعبببببْ  وأنْ    ينقبببببَل عمَّ
 

 
 لأل هري معدة: )دلَّس(.  «هتذي  اللغ »(، و4/14) «لسعن العرب» (1)

 (. 1/332) «التدري »(. و31)ص  «التقييد واإليضعح»انظر:  (3)
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ولو عند  ،الذي حدثه م  الثقعت لصغره أو م  الضعيعء «ارول اإلسقعط للشي » :فقوله

نبه سبامع بليبظ ال ممب  عبر  لبه م ،كشي  يبيخه أو مب  فوقبه (هوأن ينقل عم  فوق) ،غريه فقط

بتشبديد النبون اتسبكن   (أن  )و (فبالن ع ) :قولهك ،ع بل موه  لهلئال يكون كذاب   ،يقتيض اتصعال  

 .(وذكر ،قعل فالن) :ومثلهام ،(عأنَّ فالن  ) :كقوله للوق 

«عمل اليوم والليل »مع أفروه النسعئي يف  :مثعله
(1)

 ،عب  أيب البزبري ،بسبنده مب  طبريقني 

 ،السبجدة [3-1:]السبجدةٻٱ ٻ :ال ينعم كل ليل  حتبى يقبرأ ^كعن النبي » :ع  وعبر قبعل

سبألت أببع  :أنبه قبعل ،ث  روى بعده بسنده إىل  هري ب  مععوي  .«[1:]اتلكٱ ٻ ٻ ٻو

 [3-1:]السبجدةٻٱ ٻ :كبعن ال ينبعم حتبى يقبرأ ^ا يبذكر أن نببي اهلل أسمعت وعبر   :الزبري

  !!ولك  حدثني صيوان أو أبو صيوان ،دثنيهليس وعبر ح :قعل ؟[1:]اتلكڻو

هذا احلدي  م  وعبر ،فيي هذا اتثعل دلس أبو الزبري فأسقط واسي  سامعه
(2)

.  

فيسبميه أو يكنيبه أو  ،هو أن يروي ع  يي  حبديثع سبمعه منبه :تدليس الشيوخ :الثعين -

كي ال ُيعر  ،ينسبه أو يصيه بام ال ُيعر  به
(3)

.  

  :بقولهإليه أيعر النعظ  و

 والثببببعِن ال ُيْسببببِقُيُه لكببببْ  َيِصببببْ  

 

 

 إسببببببنعَدُه بببببببام بببببببه ال َينعببببببِرْ   
 

 
 (.421)ص  «عمل اليوم والليل » (1)

 (. 31)ص  «ارثري  التعليقعت»انظر:  (3)

كبعن  ،بل إذا ذكره بام يعر  به إال أنبه مل يشبتهر ببه ،فيه ليس قوله بام ال يعر  به قيدا  »قعل احلعفظ اب  حجر:  (2)

ع  . «ذلك تدليس 
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ال يسبقط  :أي «هال يسبقي»ثب  ذكبر تعرييبه بأنبه  ،بحذ  اليعء للرضورة «والثعن» :قولهف 

 «ببام»يذكر أوصبع  الشبي   :أي «هلك  يص  أوصعف»و ،ييخه الذي حدثه بعحلدي  بل يذكره

  .وال يشتهر به الشي  «ال ينعر »بذلك اليشء  :أي «هب»بعليشء الذي  :أي

يريبد ببه  (..حدثنع عببداهلل بب  أيب عببداهلل) :أحد أئم  القراء قول أيب بكر ب  جمعهد :مثعله

  !!أبعبكر ب  أيب داود السجستعين

ثب  إسبقعط راو   ،وهو رواي  الراوي عب  يبيخه بليبظ حمتمبل :تدليس التسوي  :الثعل  -

 .أحدمهع اآلفركعي  بني ثقتني لقي 

وذكر احلدي  الذي رواه إسحعق ب  راهويه  سمعت أيب :مع رواه اب  أيب حعت  قعل :مثعله

ال حتمبد » :^ع  النبي  ،ع  اب  عمر ،ع  نعفع ،حدثني أبو وه  ارسدي ،ع  بقي  ب  الوليد

«حتى تعرفوا عقدة رأيه ،إسالم اترء
(1)

. 

 روى هبذا احلبدي  عبيبداهلل بب  عمبرو ،همبههذا احلدي  له أمر قل م  يي :قعل أبو حعت 

 ،^ع  اب  عمر ع  النببي  ،وهو ثق  ع  نعفع ،وهو كعي  ع  إسحعق ب  أيب فروة ،وهو ثق 

فكنعه بقي  بكنيته ونسبه إىل بني أسد كبي ال ُيييب   ،وهو أسدي ،وعبيد ب  عمرو كنيته أبو وه 

حتى إذا ُترإ إسحعق ب  أيب فروة ال متدى له ،له
(2)

.  

 
 .(331)ص «علل اب  أيب حعت » (1)

 (.1/333) «التدري »(. و31)ص  «التقييد واإليضعح»راوع:  (3)
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  ؟إذا وص  الراوي بعلتدليس فكي  نتععمل معه :عثعلث   •

  :الذي ينبغي فعله هو

وممب  وصب   ،فم  اتعلوم أنه ليس كل م  وص  بذلك يصح عنه ،التأكد م  ذلك -1

فقد وصيه بذلك أبو اليرج النهبرواين ومل يثببت ذلبك  ،بعلتدليس ومل يصح عنه يعب  ب  احلجعج

بل الثعبت عنه فالفه ،عنه
(1)

. 

 ،فكبام تقبدم أن التبدليس أنبواع عديبدة :حتديد نوع التدليس الذي وص  ببه البراوي -3

مبع أهنب  يف كثبري مب  اتواكبع ييلقبون  ،ولذلك أكثر أهل العل  م  احلبدي  عب  هبذه ارنبواع

ويف موكع آفر يبينون هذا النوع م  التدليس الذي وصب  ببه  ،الوص  بعلتدليس وال حيددونه

  .ث  جتد أن غريه بني هذا النوع ،بعضه  يصيه بعلتدليس وييلق وال يبني أو أن ،هذا الراوي

ويف بعبض اتواكببع مل يببني هببذا النبوع مبب   ،وصبب  بعلتبدليس الوليبد ببب  مسبل  :فمبثال  

 :وهبي ،ويف الكت  اتوسع  جتد أنبه يبدلس ثالثب  أنبواع مب  التبدليس ،التدليس الذي وص  به

  .دليس الشيوخوت ،وتدليس التسوي  ،تدليس اإلسنعد

  :فعلذي ينبغي عمله هو :فإذا حدد نوع التدليس الذي وص  به هذا الراوي -2

 م  هذا النبوع فم  اتعلوم أنه إذا كعن مقال   ؟هل هو مكثر م  هذا التدليس أو مقل :أوال  

سألت عيل ب  اتديني  :قعل يعقوب ب  ييب  السدويس ،ام  التدليس يععمل بغري مع لو كعن مكثر  

إذا كعن الغعل  عليه التدليس فبال حتبى  :قعل ؟حدثنع :  الرول يدلس أيكون حج  فيام مل يقلع

  .حدثنع :يقول

 
 ( فقد ذكر ذلك ع  النهرواين ورده. 429-3/413ر )الب  حج «النكت»انظر:  (1)
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 مب  التبدليس فعرصبل يف روايتببه رنبه إذا كبعن مقبال   ؛ومبع ذهب  إليبه ابب  اتبديني ظبعهر 

 .غعل فال يذه  إىل القليل النعدر ويجإ ارصل وال ،االتصعل واحتامل التدليس قليل أو نعدر

بد يف قبول حديثه   ال :فإذا قيل ،يكثر م  الرواة الوقوع يف يشء م  التدليس :عورنه أيض  

  .ُردت كثري م  ارحعدي  الصحيح  ،م  الترصيح بعلتحدي  منه 

ولذلك مل جير العمل عنبد مب  تقبدم مب  احليبع  أهنب  يبردون اخلبرب بمجبرد العنعنب  ممب  

وتصبحيح الجمبذي وابب  فزيمب   ،عء يف الصبحيحنيودونبك مبع وب ،وص  بيشء م  التدليس

  .وغريه  م  احليع 

ث عنه أو ال :ث  ينظر :عثعني    ؟هل ثبت هلذا الراوي لقعء وسامع عم  حد 

ع بعإلرسبعل سبواء كبعن هبذا البراوي موصبوف   ،رنه البد يف اتصعل اخلبرب مب  ثببوت ذلبك

 .موهذا مع ذه  إليه مجهور احليع  مم  تقد ،والتدليس أم ال

أو إذا روى عب   ،أو دلس ع  ييوخ بعيبنه  ،هل هو يدلس عىل اإلطالق :ث  ينظر :عثعلث  

  ؟أو ال يدلس إال ع  ثق  ،أو أنه يدلس يف ف   معني ،ييخه فالن فإنه ال يدلس عنه

عببداهلل بب  أيب نجبيح  :فمبثال   ،فإذا كعن يدلس يف ييوخ معينني فال يصح تعميمه يف غريه

فعىل هذا ال يعم  هذا احلك  يف كل  ،وإنام لعله دلسه ،سري وهو مل يسمعه منهروى ع  جمعهد التي

فعبىل هبذا  ،عبىل أن الواسبي  بيبنهام يف روايب  التيسبري ثقب  ،رواي  رواهع اب  أيب نجيح ع  جمعهبد

  .تكون صحيح 

ة فإذا وود يف اخلبرب نكبعر :ث  ينظر بعد ذلك إىل القرائ  ارفرى م  استقعم  اخلرب :عرابع  

ع ردوه ع إذا استنكروا ييئ  ولذلك جتد أن ارئم  أحيعن   ،أو غراب  أو خمعلي  فهذه قرين  عىل التدليس

  .كام هو معلوم ،بعدم ذكر السامع
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  :حك  التدليس :عرابع   •

  :تدليس التسوي  -

رن التسبوي  هبي إسبقعط  ؛ينظر إىل ترصحيه بعلتحدي  بينه وبني ييخه ويبي  يبيخه (1

  .ع وهو الغعل  أوال  وقد يكون اتسقط كعيي   ،م  قبل الراوييي  ييخه 

  .هذا النوع م  حي  النعحي  العملي  ليس بعلكثري (3

  :تدليس الشيوخ -

  .والتأكد م  ذلك ،حتديد اس  الراوي :الذي ينبغي فعله هو

 :تدليس اإلسنعد -

 ،رشط االتصبعل يف السبند ع ال ُيقبل لعدم حتققإذا ثبت التدليس يف اخلرب فإنه يكون كعيي  

  .أمع إن كعن ثق  فال يؤثر تدليسه ،كعن غري ثق الراوي الذي أسقيه اتدلس أن وكذلك إذا علمنع 
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 (1)[احلديث الشاذ] 
ٌِلض ددده لاد ددد لللل لو دددملُ ِدددمدْفلل  ددد

ل

لضمد ددمُذلواد  دددوُ لق دد منرلتدد للل
ل

l8L 

 :تعري  الشعذ •

  .اأو أكثر عدد   عحيظ   ،ع ت  هو أوثق منهمع رواه الثق  خمعلي   :هو

يبدفل فيهبع  كلمب  ععمب  «اتبال»رن كلمب   ،هذا التعريب  أدق مب  تعريب  النبعظ  :تنبيه

 .الثقعت والضعيعء

  :الشعذ أقسعم •

  :نقسامالشعذ 

  .يعذ يف اإلسنعد :ارول

  .يعذ يف اتت  :الثعين

أن » :عب  عوسبج  ،عب  عمبرو بب  دينبعر ،محعد ب   يد مع رواه :مثعل الشعذ يف اإلسنعد -

ا هو أعتقهومل يدع وارث   ^ اهللمعت عىل عهد رسول  روال   «مرياثه ^فأعيعه النبي  ،ع إال عبد 
(2)

، 

عب  مبواله  ،ع  عوسج  ،ع  عمرو ،واتحيو  فيه مع رواه الجمذي وغريه م  طريق اب  عيين 

  .اب  عبعس

 
 «التقريبب »، و(199ص)للعراقببي  «التقييببد واإليضببعح»و(، 111ص )للحببعك   «ي دمعرفبب  احلبب»انظببر:  (1)

 «النكبببت عبببىل كتبببعب ابببب  الصبببالح»، و(43ص) «اتوقظببب »و ،«تبببدري  البببراوي - 1/323)للنبببووي 

  .(1/140)للسخعوي  «فتح اتغي »، و(3/433)

 (. 1029( رق  )1/331) «مسند أمحد»(، وحسنه، و3194( رق  )4/432) «سن  الجمذي» (3)
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 ،حبدثنع ارعمبش ،د الواحدمع رواه أبو داود وغريه م  حدي  عب :مثعل الشعذ يف اتت  -

 ،إذا صىل أحدك  الركعتني قببل الصببح» :^قعل رسول اهلل  :ع  أيب هريرة قعل ،أيب صعلحع  

«فليضيجع عىل يمينه
(1)

وانيرد عبد الواحد  ،ال م  قوله ^فإن اتحيو  روايته م  فعل النبي  .

 .ب   يعد هبذا الليظا

 :حك  الشعذ •

ولك  قبد ختتلب  مواقب  العلبامء مب  احلبدي   ،لضعي الشعذ قس  م  أقسعم احلدي  ا 

هي  :وبعضه  يقول ،فبعضه  يضع احلدي  بعلشذوذ ،فتعرة خيعل  الثق  م  هو أوثق منه ،الشعذ

  !! يعدة ثق  ومقبول 

اللهب  رب هبذه  :م  سبمع النبداء فليقبل» :احلدي  الصحيح الذي رواه البخعري :مثعله

«ا الذي وعدتهع حممود  الوسيل  واليضيل  وابعثه مقعم   ات حممد  الدعوة التعم  والصالة القعئم  آ
(2)

 

«إنك ال ختل  اتيععد» :«السن  الكربى» اد البيهقي يف 
(3)

 :وبعضبه  قبعل ،الزيبعدة يبعذة وهبذه 

  .ويكيي يف ذلك غلب  الظ  ،واتسأل  اوتهعدي  ،وسندهع عند البيهقي ال ميع  فيه ، يعدة ثق 

 ،تعليل ارئم  لألحعدي  مبنبي عبىل غلبب  الظب ) :«فتح البعري»جر يف قعل احلعفظ اب  ح

 ،ببل هبو راوبح االحبتامل فيعتمبد ،أفيأ فالن يف كذا مل يتعبني فيبؤه يف نيبس ارمبر :فإذا قعلوا

 
 (.4444( رق  )2/43للبيهقي ) «السن  الكربى»(، و1342( رق  )1/411) «سن  أيب داود»( 1)

 (. 310( رق  )1/333) «صحيح البخعري»( 3)

 (. 1309( رق  )1/419) «السن  الكربى للبيهقي»( 2)
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وهببو مببع خيببعل  الثقبب  فيببه مبب  هببو أروببح منببه يف حببد  ،ولببوال ذلببك تببع ايببجطوا انتيببعء الشببعذ 

(الصحيح
(1)

 .باه

 
 (. 3/344) «بعريفتح ال»( 1)
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 (1)[لوباحلديث املق]
ل...............................................

لإبددددد اُالُاَول دددددملبدددددُاَولق دددددُم

ل

ل واد  دددددوُ لق دددد منرلت ددددل.........ل
لوقدددددُ لإ ددددِم يلد ددددتَنلق ددددمُللل

ل

l8L 

 :اتقلوبأقسعم  •

  :اتقلوب قسامن

 :وهو نوععن ؛إبدال ليظ بآفر :القس  ارول -

 :ي  الرواةأن يكون القل  يف سند احلدي  م  ح -1

  .فيقلبه الراوي فيجعله ع  مرة ب  كع  ،حدي  مروي ع  كع  ب  مرة :مثعله

  :أن يكون القل  يف مت  احلدي  م  حي  ارليع  -3

 :وفيبه ،حدي  أيب هريرة يف السبع  البذي  يظلهب  اهلل يف ظلبه يبوم ال ظبل إال ظلبه :مثعله

«نيق ياملهورول تصدق بصدق  فأفيعهع حتى ال تعل  يمينه مع ت»
(2)

فهذا ممع انقل  عىل بعض  ،

 .«حتى ال تعل  يامله مع تنيق يمينه» :فإن الثعبت هو ،الرواة

 ،وإبدال إسنعد هذا اتت  بعإلسنعد ارول ،إبدال إسنعد مت  بإسنعد مت  آفر :القس  الثعين -

  .قد يكون بقصد االمتحعن أو غريه

 
، (1/313)للحببعفظ العراقببي  «التقييببد واإليضببعح والتبرصببة» (،124ص) «مقدمبب  اببب  الصببالح» :انظببر (1)

  القببي  بببال « اد اتعببعد»، و(49ص) «اتوقظبب »، و(تببدري  الببراوي - 1/301)للنببووي  «التقريبب »و

  .(1/333) «غي فتح ات»، و(12/423) «فتح البعري»لشي  اإلسالم، و «اليتعوى»، و(1/334)

 (. 1921( رق  )3/313) «صحيح مسل »(، و1233( رق  )3/313) «صحيح البخعري»( 3)
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 ،فبأراد أهبل احْلَبِدْي  افتببعر حيظبه ،دادتبع قبدم بغب مع وقبع لإلمبعم البخبعري  :مثعله 

ُثب َّ دفعوهبع إىل عرشبة  ،ووعلوا أسعنيد َهِذِه تتون تِْلبَك  ،ئ  َحِدْي  فقلبوا أسعنيدهععفعمدوا إىل م

ب ،فلبام وبعء البخبعري وولبس لإلمبالء ،روعل لكل رول عرشبة أحعديب   عَوَكبعَن اتجلبس غعص 

 ،م  العرشبة فسبأله عب  َحبِدْي  مب  تِْلبَك ارحعديب قعم َلُه رول  ،بأصحعب احْلَِدْي  واليقهعء

ُث َّ قعم الثعين فعلثعل   ،إىل متعم العرشة ،ال أعرفه :فسأله ع  اآلفر َفَقعَل  ،ال أعرفه :َفَقعَل البخعري

هبامء قفكعن م  حرض اتجلس مب  الي ،ال أعرفه :قولهَعىَل  والبخعري ال يزيد ،َحتَّى هنعي  العرشة

وم  َكعَن ِمنُْهْ  َغرْي َذلَِك يقيض َعبىَل البخبعري  .الرول فه  :ويقولون ،بعض يلتيت بعضه  إىل

 .بعلعجز والتقصري وقل  اليه 

وحبديثك  ،أمع حديثك ارول فهو َكبَذا :التيت إىل ارول ِمنُْهْ  َفَقعَل  ،فلام عل  أهن  فرغوا

وأسعنيدهع  ،ورد اتتون كلهع إىل أسعنيدهع ، ُث َّ أقبل َعىَل الثعين فعلثعل ،الثعين َكَذا َحتَّى أت  العرشة

 .وأذعنوا َلُه بعليضل ،فأقر  َلُه النعس بعحليظ ،إىل متوهنع

معرفتببه  َوَكببعَن احلببعفظ العراقببي ال يتعجبب  مبب  رد البخببعري اخليببأ إىل الصببواب لسببع 

وإنام َكعَن يعج  م  حيظ ارحعدي  اتقلوب  َعىَل اتواالة م  مرة واحدة ،واطالعه
(1)

.  

 
 ، رشح(139-3/140) «النكبت عبىل كتبعب ابب  الصبالح»(، و3/139) «تبعري  بغبداد»انظر القصب  يف  (1)

ذكبر أن  هإال أنب (223/ 1) احلبدي  ألييب  برشح اتغي  فتحو، (233/ 1) العراقي أليي  والتذكرة التبرصة

 ارفكبعر توكبيحو، (243/ 1) النبواوي تقريب  رشح يف البراوي تبدري وسبعن، يف فرالقص  حدثت لبه 

 سعن.يف فرذكر أن القص  حدثت له  هإال أن (31/ 3) ارنظعر تنقيح تععين

 عبدم تسبمي  ابب  عبدي لشبيوفه حيب  قبعل: سبمعت عبدةويرى بعض اتععرصي  كع  هذه القصب ؛ بسبب  

 ...كونمشعي  حي

 :القص  صحيح ، ودليل صحتهع مع ييل لك  

                 = 
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 (1)[احلديث املفرد] 
ِ لأوللل لوادَدددُُ ل دددملق  ت دددُهلبل ددد

ل

ِ لل َُلعدددددد لُوا ددددد لج دددددَملأولق ددددد
ل

l8L 

  :تعري  اليرد •

  .الوتر :اليرد لغ 

 
 ارمر ارول: هذا اخلرب وهذه القص  غري مستنكرة م  مثل اإلمعم البخعري رمحه اهلل، فهو احلعفظ الكبري.= 

 ارمر الثعين: مثل هذه القصص التي فيهع امتحعن للحيع  كعنت مووودة يف ذلك الزمعن، فال تستغرب.

 يتعلق هبذه القص  أي حك  ترشيعي، ومع كعن م  هذا الببعب فبال يتشبدد فيبه، كبام يتشبدد يف ارمر الثعل : أنه ال

 اآلثعر التي تثبت هبع ارحكعم الترشيعي .

أن يسند  -وهو احلعفظ اتسند -ارمر الرابع: اب  عدي يروي ع  مجعع  م  تالمذة البخعري! ولو أراد اب  عدي 

ة مشعي  حيكون"ن يظ  أن مثل هذا السيعق: هذا اخلرب ع  بعضه  ليعل، لكنه كع أقوى ثبوتبع   "سمعت عد 

 تثل هذا اخلرب م  مثل أن يسنده ع  واحد أو آحعد منه ؛ رن منهج نقده غري منهج نقد السن .

ارمر اخلعمس: لو كعنت هذه القص  غري صحيح  لنبه عليهع م  سعقهع م  علامء احلدي ، فمثال هذا احلبعفظ ابب  

غري مرة يقول: مع العجُ  م  معرف  البخعري بعخليأ  -يعني احلعفَظ العراقيَّ  -سمعُت ييخنع : حجر يقول

م  الصواب يف ارحعدي  التِّسعع معرفته، وإنبام ُيتعجب  منبه يف هبذا لكونبه َحِيبَظ مبواالة ارحعديب  عبىل 

ة    .( (140/ 3النكبببببت عبببببىل كتبببببعب ابببببب  الصبببببالح البببببب  حجبببببر )، )واحبببببدة اخليبببببأ مببببب  مبببببرَّ

ه اخليبَأ إىل الصبواب، ببل العجب  مب  حيظبه  وقعل أيضع : وهنع ختضع للبخعري الرقعب، فام العج  م  َردِّ

ة واحبدة وقبعل ( (، 414 ص)( السبعري هبدي)، للخيأ القليل اليعئدة، عىل ترتيب  مبع َأْلَقبْوه عليبه مب  مبرَّ

عد بال نِزاع، وحرُص سيالِن ذهنبه ال السخعوي: وال عج ، رنه يف ئع  احليظ: طويل البعع، وهو إمعم النُّقَّ 

 .( (34 – 33 ص)( والسعمع القعرئ عمدة)، ُيستيعع

نزهب  »، و(3/392) «النكت عىل كتبعب ابب  الصبالح»، و(04ص)للحعك   «معرف  علوم احلدي »انظر:   (1)

  .(33ص)للزرقعين  «رشح البيقوني »، و(31ص) «النظر
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  :قسامن :عواصيالح   

  .بأن مل يروه أحٌد م  الثقعت إال هو ؛مع تيرد به ثق  :فرد ميلق :ارول -

يف  ^مع كعن يقبرأ ببه رسبول اهلل  :ليثيحدي  عمر ب  اخليعب أنه سأل أبع واقد  ال :مثعله

ھ ھ و [1:]قٻ ٻ ٻ ٱٻبكبعن يقبرأ فبيهام بب» :فقبعل ؟اركحى والييبر

«[1:]القمرے ے ۓ
(1)

.  

عب  عبيبد اهلل بب   ،وقد ورد هذا م  رواي  كبمرة بب  سبعيد اتبع ين :قعل احلعفظ العراقي

وقبد  ،روه مب  الثقبعت إال كبمرةوهذا احلبدي  مل يب ،^ع  النبي  ،ع  أيب واقد  الليثي ،عبداهلل

  .ُروي م  وووه أفرى كعيي 

  :حكمه •

  .ومل خيعل  غريه مم  هو أروح منه ،إن بلغ الراوي الضبط التعم :الصح 

  .إن قعربه ومل خيعل  غريه ارروح منه :احلس  وأ

  .مع كونه ثق  ،إن فعل  غريه ارروح منه :الشذوذ وأ

  .عمع كونه كعيي   ،وح منهإن فعل  غريه ارر :النكعرة وأ

لك  مع اهتعمه بعلكذب ونحوه ،إن مل خيعل  غريه :الجإ وأ
(2)

.  

  :وهو نوععن :فرد مقيد :الثعين -

  .بأن مل يروه إال أهل بلدة كذا أو كذا ،إذا تيرد به أهل بلد معني -1

 
 (. 101( رق  )3/493) «صحيح مسل » (1)

 (. 39)ص  «رشح حس  اتشعط عىل البيقوني »انظر  (3)
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 ^واهلل لقد صبىل رسبول اهلل » :قعلت ع  ععئش   ،مع رواه مسل  يف صحيحه :مثعله

«سهل  وأفيه ؛عىل ابني بيضعء يف اتسجد
(1)

.  

وقبد  ،ورواته كلهب  مبدنيون ،تيرد به أهل اتدين ) :«معرف  علوم احلدي »قعل احلعك  يف 

عب   ،عب  عببداهلل بب  البزبري ،عب  عبدالواحبد بب  محبزة ،روي بإسنعد آفر ع  موسى بب  عقبب 

(مل يرشكه  فيه أحد ،وكله  مدنيون ،ععئش 
(2)

.  

ب ،بأن مل يروه ع  فالن إال فالن ،تيرد به راو  خمصوص إذا -3 مب  ووبوه  عوإن كبعن مروي 

  .ع  غريه

عب  وائبل بب   ،م  طريق سبييعن بب  عيينب  «سننه»احلدي  الذي رواه الجمذي يف  :مثعله

أومل عبىل صبيي  بسببويق  ^أن النببي » :عب  أنبس ،عب  الزهببري ،عب  ابنبه بكبر بب  وائبل ،داود

«ومتر
(3)

  .حدي  غري  :مذيقعل الج ،

تيرد به وائل بب   ،غري  م  حدي  بكر ب  وائل :«أطرائ  الغرائ »وقعل اب  طعهر يف 

ومل يروه عنه غري سييعن ب  عيين  ،داود
(4)

.  

  :رشح البيت :عثعني   -

  :بقولهوإنام أيعر إىل النوع الثعين  ،النعظ  مل يذكر القس  ارول يف منظومته

 
 (. 032( رق  )3/441) «صحيح مسل » (1)

 (.03)ص  «معرف  علوم احلدي »( 3)

صبحيح ابب  »(، و1090( رقب  )1/413) «سن   اب  معوه»(، و2344( رق  )2/204) «سن  أيب داود »( 2)

 .(4914( رق  )0/241) «حبعن

 (. 1/311) «التبرصة والتذكرة» (4)
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  .تيرد به ع  غريه م  الثقعت «قيدته بثق »  الذي احلدي :أي «واليرد مع» 

رهنب   ؛بمرصب ببدل مجبع لكبعن أوىل :ولو عبرب النبعظ  ،مجعع  م  بلد معني :أي «أو مجع»

كلبوا » :كحدي  ،ع يريدون به الواحدوأحيعن   ،ويريدون اجلمع كام قعل ،تيرد به أهل كذا :يقولون

«..البلح بعلتمر
 (1)

أببو  كبري عب   تيبرد ببه ،أفراد البرصيني عب  اتبدنينيهو م   :فقد قعل احلعك  

منه  وأراد واحدا   ،فجعله م  أفراد البرصيني ،هشعم ب  عروة
(2)

. 

تيرد به فالن ع   :كقولك ؛راو معني «عىل رواي »اقتصعر  :أي «قرص»بقيدته ب «أو» :قولهو

  .وهو مروي م  وووه ع  غريه ،فالن

 
 . (4334( رق  )4/144) «سن  النسعئي الكربى»(، و2229( رق  )3/1193) «سن  اب  معوه» (1)

 . (19– 30ص ) «رشح الزرقعين»انظر  (3)
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 (1)[احلديث املعلل]
ِيلغو  ددددد ََدددددململب دددددد ل دددددوَ لأولِ

ل

ُرَضددددددملللل لُ   ّددددددٌالعِددددد هُملقدددددْ لُع
ل
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 :تعري  اتعلل •

هو احلبدي  البذي اتضبح أن يف سبنده أو متنبه علب  تقبدح يف  :بيتح الالم اتشددة اتعبلَّبل

مع أن الظعهر اخللو منهع ،صحته
(2)

.  

 :أونعس العلل •

وقببعل يف  ،هلببع ومثبل ،عرشببة أونبعس مبب  العلببل «معرفبب  علبوم احلببدي »ذكبر احلببعك  يف 

وبقيت أونعٌس مل نذكرهع ،فقد ذكرنع علل احلدي  عىل عرشة أونعس م  العلل :آفرهع
(3)

.  

 :اليريق إىل معرف  اتعلل •

ثب   ،واتوا نب  ببني كببيه  وإتقبعهن  ،والنظبر يف افبتال  رواتبه ،هو مجع طرق احلدي 

  .احلك  عىل الرواي  اتعلول 

 
 «التقييد واإليضعح والتبرصة»، (113ص) «مقدم  اب  الصالح»، و(13ص) «معرف  علوم احلدي »انظر:  (1)

 «البععب  احلثيب »، و(3/319)البب  حجبر  «النكبت»، و(32-31ص) «اتوقظ »، و(1/334)للعراقي 

  .(1/334) «فتح اتغي »، و(32ص)

 (. 33)ص  «التعليقعت ارثري » (3)

 (.110)ص  «معرف  علوم احلدي »( 2)
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ب ،عب  عمبرو بب  دينبعر ،الثوريع   ،حدي  يعىل ب  عبيد :مثعله   :ععب  ابب  عمبر مرفوع 

«البيععن بعخليعر»
(1)

 وإنام هو عببداهلل ؛عمرو ب  دينعر :قولهفقد وه  يعىل عىل سييعن الثوري يف  ؛

مع أنه صحيح اتت  ،فهو معلٌل هبذا الغلط ؛ب  دينعرا
(2)

.  

عب   ،دثنع َمْعَمبرحب ،حبدثنع عببد البر اق :قبعل «مسبنده»روى اإلمبعم أمحبد يف  :مثعل آفر

ع مع رسول اهلل  :ع  أنس قعل ،الزهري ييلع علبيك  اآلن روبل مب  أهبل » :فقعل ^كنع ُولوس 

فلبام كبعن  ،نعليبه بيبده الشبامل قد َتَعلَّق ،حليته م  وكوئه  يُ فيلع رول م  ارنصعر َتن .«اجلن 

كعن اليوم الثعل  قعل  فلام .فيلع ذلك الرول مثل اترة اروىل ،مثل ذلك ^الغد قعل رسول اهلل 

ع ^رسول اهلل   ^فلام قعم رسول اهلل  ،فيلع ذلك الرول عىل مثل حعلته اروىل ،مثل مقعلته أيض 

بع ،إين الحيبت أيب :فقعل ،تبعه عبد اهلل ب  عمرو ب  الععص فبإن  ،فأقسبمت أال أدفبل عليبه ثالث 

عبد اهلل حيدث أنه بعت معه فكعن  :قعل أنس .نع  :قعل .إليك حتى متيض فعلُت  رأيت أن تؤويني

ذكبر اهلل  -تقلب  عبىل فرايبه-غري أنه إذا َتععر   ،فل  يره يقوم م  الليل ييئ ع ،تلك الثالث الليعيل

ا :قعل عبد اهلل .حتى يقوم لصالة اليجر ،وكرب فلام مضت الثالث  ،غري أين مل أسمعه يقول إال فري 

ولكب   ،يكب  بينبي وببني أيب َغَضب  وال َهْجبر مل !يع عبد اهلل :قلت ،ليعل وكدت أن أحتقر عمله

فيلعبت  .ييلع عليك  اآلن روبل مب  أهبل اجلنب  :يقول لك ثالث مَرار ^سمعت رسول اهلل 

 ،عمبل فل  أرإ تعمل كثري ،فأردت أن آوي إليك رنظر مع عملَك فأقتدي به ،أنت الثالث اترار

مبع هبو  :فلام وليت دععين فقبعل .مع رأيتمع هو إال  :قعل ؟^فام الذي بلغ بك مع قعل رسوُل اهلل 

 
 . (1323( رق  )2/1144) «صحيح مسل »(، و1032رق  ) (3/323) «صحيح البخعري » (1)

 (. 1334) «تدري  الراوي» (3)
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ا عبىل فبري أعيبعه  ،عغري أين ال أوُد يف نييس رحد م  اتسلمني ِغش   ،إال مع رأيت وال أحسُد أحد 

وهي التي ال تيعق ،هذه التي بلغت بك :قعل عبد اهلل .اهلل إيعه
(1)

. 

وقد أعل هذا احلدي  اب  كثري يف تيسري سورة احلرش
(2)

سبنعد صبحيح عبىل هبذا إ :فقبعل ،

 ،بفبعهلل أعلب  اهب .عب  أنبس ،عب  روبل ،لك  رواه عقيل وغريه ع  الزهري ،رشط الصحيحني

«كعي  الجغي  والجهي »وكع  ارلبعين هذا احلدي  هبذه العل  يف 
(3)

. 

  :الكت  اتؤلي  يف العلل •

 ،ي تكلب  فيبه عبىل علبل احلبد .ميبوع وهو صغري احلج  ،كتعب العلل الب  اتديني -1

  .وكي  تعر  ،وكي  ُتستنبط

وقبد رتببه  .وفيه أفيعء ميبعي  كثبرية ،ميبوع يف جملدي  ،كتعب العلل الب  أيب حعت  -3

وعبىل ابب   ،رنه كعن م  فرسعن اتحبدثني ،ع يف أفذ العل  عىل أبيهويعتمد غعلب   .عىل أبواب اليقه

وقد أكثبر  ،بعلعلل وم  أهل العل  ،وكعن م  أهل العل  بعلروعل ،ع  أبيه وهو أبو  رع  الرا ي

وتوسع حتى أدفل أحعدي  صحيح  مع كون ِعلتهع يسرية غري مؤثرة ،فيه م  ارمثل 
(4)

. 

 .وقد طبع منه عرشة أوزاء ،وهو م  أوسع كت  العلل ،كتعب العلل للدارقيني -2

 
 (. 13339( رق  )2/144) «أمحدمسند » (1)

 (. 1/39) «تيسري اب  كثري» (3)

 (.1331رق  ) «كعي  الجغي  والجهي »( 2)

 . (32ص ) «الثمرات اجلني »انظر :  (4)
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 (1)[احلديث املضطرب] 
لنْتِ يلأول  ددددد فل  دددددولاِدددددت وُذ

ل

ََدددددأاه دددددارلالِددددد  ع لطٌُ َضدددددُ ل لنصد
ل

l8L 

  :تعري  اتضيرب •

 الببذي يببروى مب  قبببل راو  أو رواة  متعببددي  عبىل أووببه خمتليبب  هبو :اتضببيرب احلبدي 

وهذا االفتال  مشعر بعدم كبط الراوي أو  ،ال يمك  الجويح بينهع وال اجلمع ،متسعوي  القوة

  .عإذ يشجط يف قبول احلدي  كون الراوي كعبي   ؛الرواة

 :ربأنواع اتضي •

  :عوقد يقع يف اتت  أيض   ،مع يكون االكيرب يف السند عغعلب  

إذا صىل أحدك  فليجعبل تلقبعء ووهبه » :كحدي  أيب هريرة  :مضيرب السند -1

«..عفإن مل جيد فلينص  عص   ،عييئ  
(2)

 .احلدي  

  :عىل وووه كثرية وهو إسامعيل ب  أمي  ،فهذا احلدي  افتل  عىل راويه

  .ع  أيب هريرة ،ع  وده ُحري  ،عمرو ب  حممد ب  ُحري  عنه ع  أيب :فقيل

 .ع  أيب هريرة ،ع  وده حري  ب  سلي  ،عنه ع  أيب عمرو ب  حممد ب  حري  :وقيل

ولذا حك  غبري واحبد مب  احليبع  كبعلنووي وابب  عببداهلعدي  ،إىل أكثر م  عرشة وووه

  .بعكيراب سنده ،وغريمهع م  اتتأفري 

 
 «النكبت»، و(1/349)للعراقبي  «التبرصبة»، و(التقييد واإليضعح -134ص) «مقدم  اب  الصالح»انظر:  (1)

 .(3/333)الب  حجر 

 «السبن  الكبربى»(، و042( رقب  )1/292) «سن  ابب  معوبه»(، و410( رق  )1/333) « داودسن  أيب»( 3)

 (.2331( رق  )3/339للبيهقي )
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عب   ،عب  الشبعبي ،ع  أيب محزة ،ع  رشيك ،عله مع رواه الجمذيمث :مضيرب اتت  -3

ب» :^ عب  الزكبعة فقبعلسئل النبي  :قعلت ،فعطم  بنت قيس «سبوى الزكبعة عإن يف اتبعل حلق 
(1)

، 

«ليس يف اتعل حق سوى الزكعة» :ورواه اب  معوه م  هذا الووه بليظ
(2)

 :قعل احلبعفظ العراقبي ،

(لفهذا اكيراب ال حيتمل التأوي)
(3)

. 

 
 (.430( رق  )2/41) «سن  الجمذي»( 1)

 (.1310( رق  )1/339) «سن  اب  معوه»( 3)

 (.3/320) «النكت عىل مقدم  اب  الصالح» (2)
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 (1)[احلديث املدرج] 
لواد  ُجمُتلض لادِد  ث ل دملأتدتْللل

ل

ل  ددْنلب دد رلأدَددمو لادددُوا  لات دددْتل
ل

l8L 

 :اتدرجتعري   •

 ،وإنام هي م  أحبد البرواة ،احلدي  الذي يعر  أن يف سنده أو متنه  يعدة ليست منه :هو

  .م  غري توكيح هلذه الزيعدة

  :سب  اإلدراج •

أو االسبتدالل  ،أو بيبعن جممبل ،أو توكيح مشبكل ،تيسري غري  أن يقصد بعإلدراج -1

  .بمت  احلدي  عىل حك  رشعي أو رده

  .أو اإلغراب ،أو اخليأ ،أن يقصد بذلك التمويه -3

  :أمثل  اتدرج •

ع   ،حدثنع سييعن ،عبد الرمح  ب  مهديم  طريق  ،مع رواه الجمذي :مدرج اإلسنعد (1

أي البذن   !يع رسول اهلل :قلت» :ع  عبداهلل قعل ،رو ب  رشحبيلع  عم ،ع  أيب وائل ،واصل

أن تقتل ولدإ فشي  أن ييع   :قعل ؟ث  معذا :قلت :قعل ،وهو فلقك اأن جتعل هلل ند   :قعل ؟أعظ 

«أن تزين بحليل  وعرإ :قعل ؟ث  معذا :قلت :قعل ،معك
(2)

.  

ي عب  أيب وائبل عب  ابب  وإنبام يبرو ، ال يبذكر يف روايتبه عمبرو بب  رشحبيبلفإن واصبال  

  .فذكر عمرو ب  رشحبيل إدراج عىل رواي  منصور وارعمش ،مسعود مبعرشة

 
تبدري   - 1/341)للنبووي  «التقريب »، و(التقييبد واإليضبعح - 133ص) «مقدم  ابب  الصبالح»انظر:  (1)

 .(الراوي

 (.4414( رق  )19/341) «صحيح اب  حبعن»(، و2113( رق  )3/224) «سن  الجمذي»( 3)
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لوال اجلهعد  !والذي نييس بيده ،للعبد اتملوإ أوران» :حدي  أيب هريرة :مدرج اتت  (3

«رحببت أن أموت وأنع مملوإ ؛وبر أمي ،واحلج ،يف سبيل اهلل
(1)

.  

  .إىل آفره م  كالم أيب هريرة  (...والذي نييس بيده) :قولهف

  :الكت  اتصني  فيه •

 .للسيوطي ،اتدرج -

  .الب  الصديق ،التسهيل -

 
 (.1443( رق  )2/1314) «صحيح مسل »(، و3419( رق  )3/099) «صحيح البخعري»( 1)
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 (1)[احلديث املدّبج] 
لو دددملُوىلكددداحلقدددُ َنلعدددنلأِدددْه

ل

لملواِتِدددْهُ ددد بٌفلضمعُضدددُهلًِ دددللل
ل

l8L 

 :اتدبجتعري   •

 . منهام ع  اآلفركل واحد  ،أن يروي راويعن متقعربعن يف الس  أو اإلسنعد :هو

  .ه  الرواة اتتقعربون يف الس  أو اإلسنعد :ارقران «قري » :النعظ  قولو

  .وافتخر أنت بمعرفته :أي «هوانتخ» :قولهو

  :  اتدبجأمثل •

  .والعكس ،رواي  ععئش  ع  أيب هريرة :يف الصحعب  -1

  .والعكس ،رواي  الزهري ع  عمر ب  عبدالعزيز :يف التعبعني -3

  .والعكس ،رواي  معلك ع  ارو اعي :يف أتبعع التعبعني -2

 
تبدري   - 3/344)للنبووي  «التقريب »، و(يبد واإليضبعحالتقي - 222ص) «مقدم  ابب  الصبالح»انظر:  (1)

 .(49ص) «نزه  النظر»، و(الراوي
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 (1)[احلديث املتفق واملفرتق]
ل تَدددددْ لموًِطدددددلم تَدددددٌ لدًَوددددد

ل

لوضدد ُهلض  ددملذكُِددملاد َتددُ ْلللل

ل
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 :اتتيق واتيجقتعري   •

  .وختتل  أيخعصه  ،عع وليظ  ا في  أن تتيق أسامء الرواة وأسامء آبعئه  فصععد   :هو 

مب  أيبهره  اخلييب   ،مب  أهبل العلب  قبد صبنيوا يف هبذه اتسبأل  الدقيقب وهنعإ عبدٌد 

  .وكتعبه غري ميبوع ،البغدادي

  :اتتيق واتيجق  أمثل •

  .أوهل  يي  سيبويه ،ست  أيخعص ايجكوا يف هذا االس  :اخلليل ب  أمحد

  .يف عرص واحد ،أربع  أيخعص :أمحد ب  وعير ب  محدان

  :قتتيق واتيجا أقسعم •

  .أن تتيق أسامؤه  وأسامء آبعئه  -

  .أن تتيق أسامؤه  وأسامء آبعئه  وأوداده  -

  .أن تتيق أسامؤه  وأسامء آبعئه  وأنسعهب  -

كبذلك  ،ال تدري أهو محعد ب   يبد أو محبعد بب  سبلم  :حدثنع محعد :إذا قعل الراوي :مثعله

وبعتدينب  فبعب   ،اهلل بمكب  فهبو ابب  البزبريعببد :إذا قيبل :قعل سلم  ب  سبليامن ،عبداهلل إذا أطلق

  .وبخراسعن فعب  اتبعرإ ،فعب  عبعس وبعلبرصة ،وبعلكوف  فعب  مسعود ،عمر

 
تبدري   - 3/214)للنبووي  «التقريب »، و(التقييبد واإليضبعح - 494ص) «مقدم  ابب  الصبالح»انظر:  (1)

 .(2/340) «فتح اتغي »، و(120 ص) «البعع  احلثي »، و(44ص) «نزه  النظر»، و(الراوي



      86 شــرح منظومـة البيقونيـة 

 
 :اتتيق واتيجقمعرف   فوائد •

  .اع واحد  االحجا  أن ُيظ  الشخصعن يخص   -1

  .ع والضعي  ثق الحجا  ع  أن ُيظ  الثق  كعيي   -3
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 [تلفاحلديث املؤتلف واملخ]
ل ؤتددددددٌفل تَدددددُ لادِدددددط لض دددددَط

ل

لوضددد ُهل ِتددددٌفلضدددمِ لاد ددددطلللل

ل

l8L 

 :اتؤتل  واتختل تعري   •

ب :هو  بأن تتيق ارسامء أو ارلقعب أو الكنى أو ارنسعب في  سبواء أكبعن  ،عع وختتلب  ليظ 

  .أم الشكل النقط :مروع االفتال  يف الليظ

  :اتؤتل  واتختل  أمثل  •

  .والثعين بتشديدهع ،ل بتخيي  الالمارو :ساَلم وسالَّم

ري  .والثعين بعلتعء والواو اتشددتني ،ارول بعلثعء والراء :الثوري والت و 

 :وقد وكع العلامء قواعد كثرية لضبط الروعل منهع

  .وبعليتح َأسيد إن كعن م  أهل مك  ،إن كعن م  أهل اتدين  ،ُأسيد بعلض   -

 ،إال الصبحعيب فإنبه ِعبامرة بكرسب العبني ،بض  العبني (ُعامرة)كل رول م  الرواة ينيق   -

  .وقيل بعلض 

ِحببعن بكرسب  :فيقعل له ،إال صعح  الصحيح ،بيتح احلعء (َحبعن) :كل الرواة يقعل هل   -

  .احلعء

  :اتؤتل  واتختل ت  يف ك •

  .الب  معكوال ،اإلكامل -

  .اتجملد أربع يف  الب  حجر ،تبصري اتنتبه يف حترير اتشتبه -

  .جملدات ثالث للنووي يف  ،هتذي  ارسامء واللغعت -

 .تحمد طعهر اهلندي ،اتغني يف كبط أسامء الروعل -
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 [احلديث املنكر] 
ُُلادَدددُُ لبدددهلُاَولغددد الل لواد ِكددد

ل

ل ل ِ ددددُالادتَددددُ اللللللل لت   دددددُه

ل

l8L 

 :تعري  احلدي  اتنكر •

  :ُعرِّ  اتنكر بعدة تعرييعت منهع

أو تببني  ،أو كثبرت غيلتبه ،حلدي  الذي ينيرد بروايته م  فُحبش غليبها :تعري  النعظ 

  .فسقه بغري الكذب

 .وهذا عىل رأي م  مل يشجط يف اتنكر خمعلي  راويه للثقعت

مببع رواه  :أنببه ،ال سببيام اتتببأفري  مببنه  ،لكبب  اتعتمببد يف تعرييببه لببدى غعلبب  اتحببدثني

  .عفظ اب  حجر وهذا مع مشى عليه احل ،ع للثقعتالضعي  خمعلي  

  :قعل اإلمعم السيوطي

لاتنكبببببببر البببببببذي غبببببببرُي الثقبببببببهْ 

ل

ببببببل ليف ُنخببببببب   قببببببد حققببببببهْ  عخمعلي 

لل

 .صعر :يأ« غدا» :النعظ  قولو

 ،ع  أيب إسبحعق ،م  طريق حبي  ب  حبي  ،مع رواه اب  أيب حعت  :احلدي  اتنكر مثعل

وحج  ،وآتى الزكعة ،عم الصالةم  أق» :قعل ^ع  النبي  ،ع  اب  عبعس ،ع  العيزار ب  ُحري 

«دفل اجلن  ؛وقرى الضي  ،وصعم
(1)

رن غبري  ؛فهذا احلدي  حك  عليه أببو حبعت  بأنبه منكبر ،

 .ع عليه وهو اتعرو رواه ع  أيب إسحعق موقوف   ،ُحبي  م  الثقعت

 
( رقببب  11/334) «مصببن  عبببد الببر اق»(، و13332( رقبب  )13/124لليببرباين ) «الكبببري اتعجبب »( 1)

 (.3/231) «علل اب  أيب حعت »(، و0143( رق  )13/134) «يع  اإليامن»(، و39330)
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 [احلديث املرتوك]
ل تُوكددُهل ددملواِددٌ لبددهلاَِددُ ْلللل

ل

لوأج  دددوالدضددد َه لضهدددولكدددُ  لللل

ل

l8L 

 :اتجوإاحلدي  تعري   •

 بعلكبذب يف سبب  كبعيه كونبه مبتهام   ،ااحلدي  الذي يتيرد بروايته راو  كعي  ود   :هو

 .أو يديد الغيل  ،أو كثري الغلط ،احلدي 

 .غري مقبول أنه مثل اتوكوع :أي ،كأنه مردود :أي« كرد  » :النعظ  قولو

ع  عيل  ،ع  أيب اليييل ،ع  وعبر ،حدي  عمرو ب  ِيْمر اجلُعيي الكويف الشيعي :مثعله

ويقيبع صبالة  ،ويكرب يوم عرف  مب  صبالة الغبداة ،يقنت يف اليجر ^كعن النبي » :قعال ؛وعامر

«العرص آفر أيعم الترشيق
(1)

.  

  .مجوإ احلدي  :وقد قعل النسعئي والدارقيني وغريمهع يف عمرو ب  يْمر

  :الكت  اتصني  يف بيعن اتجوكني •

  .للنسعئي ،جوكنيكتعب الضعيعء وات -

  .للدارقيني ،كتعب الضعيعء واتجوكني -

  .الب  حبعن ،كتعب اتجروحني -

 
 .(4301رق  ) «كعي  اجلعمع»(، و1/323) «الدر اتنثور»( 1)
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 [احلديث املوضوع] 
لوادكددددذُ لاد ِتدددددُ لاد  ددددِوُ 

ل

لعدددد لادِبدددْ لضدددذدَلاد وضدددو ُللل

ل

l8L 

 :اتوكوعتعري  احلدي   •

  .أا أم في  سواء أكعن عمد   ،^احلدي  اتكذوب عىل رسول اهلل  :هو 

ئاج أمتببي أبببو ) :كحببدي  ؛ع للمببذاه بعببض ارحعديبب  التببي وكببعت تعصببب   :همثعلبب

الذي وكعه  (م  يك فيه كير ،عيل فري البرش) :وحدي  ،الذي وكعه متعصب  احلنيي  (حنيي 

  .وغريهع م  اركعذي  واالفجاءات التي هلع أسبعهبع اتعروف  عند العلامء ،بعض الرافض 

  :ي  اتوكوععر  هبع احلدقواعد كلي  يُ  •

  .أن يكون كالمه ال يشبه كالم ارنبيعء -

  .أن يكون احلدي  بوص  ارطبعء واليرقي  أيبه وأليق -

 .^فيدل عىل بيالنه أنه ليس م  كالم رسول اهلل  ، يف نيسهأن يكون احلدي  بعطال   -

  .خمعلي  احلدي  لرصيح القرآن الكري  -

  .سامو  احلدي  وكونه يسخر منه -

«اتنعر اتني » ذلك م  ارسبعب التي ذكرهع العالم  اب  القي  يف كتعبه وغري
(1)

.  

  :كت  اتوكوععت •

 .الب  اجلو ي ،اتوكوععت -

 .للسيوطي ،الآللئ اتصنوع  يف ارحعدي  اتوكوع  -

 
 (.39)ص  «اتنعر اتني »( 1)
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 .لليتني ،تذكرة اتوكوععت -

 .راق الكنعينالب  ع ،تنزيه الرشيع  اترفوع  ع  ارفبعر الشنيع  اتوكوع  -

  .للشوكعين ،اليوائد اتجموع  يف ارحعدي  اتوكوع  -
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لوقدد لأتددْتلكددمدجوهُلاد كِددونرللل

لضدددو  لادل لددد ن لبددد ُبَملأتدددتْللل

ل

َِلادب  دددوِ ل ل ددد  تُهمل ِوو ددد

ُِت دددتْللل َُل لأب مُتهدددملت دددتلبِ ددد
ل

l8L 

  .اتخيي :أي «كعجلوهر اتكنون» :قوله

اتتبو  سبن   ،اسمه عمبر بب  حممبد الدمشبقي :وقيل ،ينطه ب  حممد البيقو :والبيقوين هو

 .(به1919)

 .واحلمد هلل رب الععتني
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 2 .................................................................................... اتقدم 

 4 ............................................................................. دمعت مهم مق

 4 ......................................................... اتقدم  اروىل: تعري  بعتؤل 

 3 ...................................................... اتقدم  الثعني : مبعدئ عل  احلدي 

 3 ..................................................................... أقسعم عل  احلدي 

 3 ......................................................... ارول: عل  احلدي  رواي :

 4 .......................................................... الثعين: عل  احلدي  دراي :

 1 .......................................................... اتقدم  الثعلث : رشوح الكتعب

 0 ................................................. اتقدم  الرابع : عنوان اتنظوم  البيقوني 

 0 ..................................................  اتنظوم اتقدم  اخلعمس : تنبيهعت عىل

 19 ..................................................................... ]رشح مقدم  النعظ [

 13 .......................................................................... ]أقسعم احلدي [

 12................................................................... حيح[]احلدي  الص

 12........................................................ دي  الصحيح:رشوط احل •

 14.................................................................... ]العدال  والضبط[

 14.................................................................. ال :رشوط العد •

 13.................................................................... أنواع الضبط: •

 10..................................................................... ]احلدي  احلس [

 39.................................................... احلس :اليرق بني الصحيح و •

 39.................................................................... حك  احلس : •

 33................................................................... ]احلدي  الضعي [

 32........................................................... قيوع[]احلدي  اترفوع وات
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 32 ......................................................... تعري  احلدي  اترفوع: • 

 33 ........................................................... أقسعم احلدي  اترفوع •

 33 ........................................................ تعري  احلدي  اتقيوع: •

 33 .................................................................. حك  اتقيوع: •

 31 ..................................................................... ]احلدي  اتسند[

 31 .................................................................. تعري  اتسند: •

 30 ....................................................... اليرق بني اتسند واترفوع: •

 30 .................................................................... حك  اتسند: •

 30 ................................................................ م  مععين اتسند: •

 29 .................................................................... ]احلدي  اتتصل[

 29 ................................................................. تعري  اتتصل: •

؟ •  29 ..................................................... هل يسمى اتوقو  متصال 

 23 ................................................................... ]احلدي  اتسلسل[

 23 ....................................................... تعري  احلدي  اتسلسل: •

 24 ............................................................]احلدي  العزيز واتشهور[

 24 ................................................ تعري  احلدي  العزيز واتشهور: •

 23 .......................................................... حك  العزيز واتشهور: •

 24 ............................................................. ]احلدي  اتعنع  واتبه [

 24 ......................................................... تعري  احلدي  اتَعنَْع : •

 24 ................................................................... حك  اتعنع : •

 23 .......................................................... تعري  احلدي  اتبه : •

 21 .................................................................... حك  اتبه : •

 20 .............................................................. ]احلدي  الععيل والنع ل[
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 20........................................................... تعري  احلدي  الععيل: •

 49.................................................................... ]احلدي  اتوقو [

 49........................................................ تعري  احلدي  اتوقو : •

 43.................................................................. أقسعم اتوقو : •

 42.................................................................. حك  اتوقو : •

 44............................................................ حجي  قول الصحعيب: •

 43............................................................ مظعن اآلثعر اتوقوف : •

 44........................................................... ]احلدي  اترسل والغري [

 44................................................................. ل:احلدي  اترس •

: تعري  احلدي  اترسل: -  44................................................... أوال 

 44..................................................................... ثعني ع: مثعله: -

 41........................................................ ث ع: حك  االحتجعج به:ثعل -

 41................................................القس  الثعين: مراسيل غري الصحعب :

ع: سب  اإلرسعل: -  40........................................................... رابع 

ع: هل جيو  تعمد اإلرسعل؟ -  39................................................ فعمس 

ع: مراسيل صحيحه: -  39....................................................... سعدس 

ع: مراسيل كعيي : -  31......................................................... سعبع 

 31............................................................. ثعمن ع: مظعن اترسل: -

 33................................................................ احلدي  الغري : •

: تعرييه: -  33................................................................... أوال 

 33............................................................. ثعني ع: سب  التسمي : -

 33................................................................... ثعلث ع: أقسعمه: -

 32.................................................................. أقسعم الغري : -
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ع: كي  تعر  هذي  النوعني يف كالم اتحدثني؟ -   34 ............................. رابع 

ع: حك  الغري : -  34 ......................................................... فعمس 

ع: الكت  اتؤلي  يف احلدي  الغري : -  34 ...................................... سعدس 

 34 .................................................................... ]احلدي  اتنقيع[

: تعري  اتنقيع: •  34 ........................................................... أوال 

 34 .................................................. معنى اتنقيع عند النعظ : ثعني ع: •

 33 .............................................................. ثعلث ع: مثعل اتنقيع: •

ع: كي  نعر  احلدي  اتنقي •  33 ............................................. ع؟رابع 

 31 .................................................................... ]احلدي  اتعَضل[

: تعرييه: •  31 ................................................................... أوال 

 31 ....................................................... ي بعتعضل؟ثعني ع: تعذا سم •

 31 ............................................................. ثعلث ع: حك  اتعضل: •

ع: مثعل اتعضل: •  49 ............................................................. رابع 

ع: تنبيه: •  49 ................................................................... فعمس 

ع: كي  ُيعر  اإلعضعل؟ •  41 ................................................. سعدس 

ع: وقي  مع بيت النعظ : •  41 ..................................................... سعبع 

 43 .................................................................... ]احلدي  اتدلس[

: تعري  احلدي  اتدلس: •  43 ................................................... أوال 

 43 ............................................................ ثعني ع: أقسعم التدليس: •

 43 ............................ ثعلث ع: إذا وص  الراوي بعلتدليس فكي  نتععمل معه؟ •

ع: حك  التدليس: •  43 ........................................................... رابع 

 41 ...................................................................... شعذ[]احلدي  ال

 41 ................................................................... تعري  الشعذ: •
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 41.................................................................... أقسعم الشعذ: •

 40..................................................................... حك  الشعذ: •

 31.................................................................... ]احلدي  اتقلوب[

 31.................................................................. أقسعم اتقلوب: •

 32...................................................................... ]احلدي  اتيرد[

 32................................................................... تعري  اليرد: •

 34.......................................................................... حكمه: •

 33...................................................................... ]احلدي  اتعلل[

 33................................................................... تعري  اتعلل: •

 33................................................................... أونعس العلل: •

 33......................................................... اليريق إىل معرف  اتعلل: •

 30.......................................................... الكت  اتؤلي  يف العلل: •

 19.................................................................. ]احلدي  اتضيرب[

 19............................................................... تعري  اتضيرب: •

 19................................................................. أنواع اتضيرب: •

 13..................................................................... ]احلدي  اتدرج[

 13.................................................................. تعري  اتدرج: •

 13.................................................................. سب  اإلدراج: •

 13.................................................................... أمثل  اتدرج: •

 12.............................................................. الكت  اتصني  فيه: •

 14...................................................................... ]احلدي  اتدب ج[

 14.................................................................. تعري  اتدبج: •

 14..................................................................... أمثل  اتدبج: •
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 13 ............................................................. ]احلدي  اتتيق واتيجق[ 

 13 .......................................................... تعري  اتتيق واتيجق: •

 13 ............................................................ أمثل  اتتيق واتيجق: •

 13 ........................................................... أقسعم اتتيق واتيجق: •

 14 ..................................................... فوائد معرف  اتتيق واتيجق: •

 13 .........................................................   واتختل []احلدي  اتؤتل

 13 ...................................................... تعري  اتؤتل  واتختل : •

 13 ........................................................ أمثل  اتؤتل  واتختل : •

 13 ..................................................... كت  يف اتؤتل  واتختل : •

 11 ...................................................................... ]احلدي  اتنكر[

 11 .......................................................... تعري  احلدي  اتنكر: •

 10 .................................................................... ]احلدي  اتجوإ[

 10 ......................................................... تعري  احلدي  اتجوإ: •

 10 ................................................. الكت  اتصني  يف بيعن اتجوكني: •

 09 ................................................................... ]احلدي  اتوكوع[

 09 ....................................................... تعري  احلدي  اتوكوع: •

 09 .......................................... قواعد كلي  ُيعر  هبع احلدي  اتوكوع: •

 09 .............................................................. كت  اتوكوععت: •

 03 ................................................................................. ]اخلعمت [

 02 ................................................................................. اليهرس

 


