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 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

 :املقدمة 
واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء 

 .واملرسلني نبينا حممد وىلع اهل وصحبه أمجعني
 :وبعد

 ،نسبة إىل ناظمها عمر ;فهذه املنظومة ابليقوين ، وتسىم بابليقونية
طه بن حممد بن فتوح ابليقوين املتوىف يف القرن احلادي عرش، وقد  :وقيل

 ،وضع هذه املنظومة خمترصة بديعة جامعة شامله جلل أقسام احلديث
 :ا كما قال يف آخرها ويه أربع و ثالثون بيت  

 وفوق اثلالثني بأربع أتت         أبياتها ثم خبري ختمت
، وأن يزيدنا منا ما ينفعناوأن يعل ،سأل اهلل أن ينفعنا بما علمناأ

 علما  وعمال .
 ..وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع أهل وصحبه وسلم تسليما  مزيدا  
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 ُةحمٍَّد َخِير نيْب ُأرِسال  أبدُأ باحلمِد ُةَصلِّيًا على 

 ،منظوميت هذه حبمد اهلل سبحانه أأبد :يعين أبدأ باحلمد مصليا  
 ،واثلناء عليه ،يبدأ ماكتباته وخطبه حبمد اهلل سبحانه وقد اكن انليب 

فهو حديث « لك أمر ال يبدأ فيه حبمد اهلل فهو أقطع» :ما حديثأو
  .ضعيف

ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصمع محدي هلل أصيل ىلع انليب  :يعين أبدأ باحلمد مصليا   :قال
، كما حممد خري نيب أرسال  وخري األنبياء وأفضلهم وخاتمهم هو حممد 

يف صحيح  وهو أفضلهم كما قال  «وأنا خاتم انلبيني» :نفسهقال عن 
 . «أنا سيد ودل أدم يوم القيامة وال فخر» :مسلم

 وِذي ِةَن أقَساِم احلديث عدَّة ** وُكلُّ واحٍد أتى وحدَّه

أذكر لك يف هذه  :يعين ،من أقسام احلديث عدةهذه  :يعين (وذي)
  .اثنني وثالثني قسما   وذكر  ،املنظومة عدة أقسام من أقسام احلديث

 لك واحد يأيت حده وعرفه. :يعين ،ولك واحد أىت وحده

 وهَم ةا اتََّصْل ** إسظناُدُه وْلم ُيَشّذ أو ُيعّل  ( الصحيُح ) أوَُّلها 

  .بدأ بتعريف احلديث الصحيح :يعين
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  .احلديث الصحيح ما توفرت فيه مخسة رشوط
يكون إسناده  ،يعين ،ادهقال أوهلا الصحيح وهو ما اتصل إسن

ليس فيه انقطاع وال عضل وال إرسال  :يعين ،من راويه إىل آخره متصال  
وال تعليق، ولم يشذ هذا هو الرشط اثلاين إذا سلم من الشذوذ، والشاذ 

 :كما سيأيت يف قوهل 
 فالشاذ واملقلوب قسمان تال وما خيالف ثقة به املال    

 أن خيالف اثلقة من هو أوثق منه. :والشاذ
 :قال 

 أوهلا الصحيح وهو ما اتصل          إسناده ولم يشذ أو يعل
سواء  ،سواء اكنت ظاهرة أم باطنه ،إذا سلم من العلة القادحة :يعين

إذا خال املنت من علة تقدح فيه فإنه ال يصلح إذا  ،يف املنت أو اإلسناد
 قسام احلديث إذا اكتملت الرشوط.سلم من علة ال تقدح فيه فهو من أ

 َيْرويِه َعْدٌل َضاِبٌط َعْن ِةْثِلِه ** ُةْعَتَمٌد يف َضْبِطِه وَنْقِلِه

هذا الرشط الرابع يرويه عدل ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله 
 ،فيشرتط العدل يف الراوي أن يكون عدال   ،العدل اذلي خيرج الفاسق

  .وعداتله تكون ظاهرة وباطنه
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سواء ضبطه من صدره أو  ،قوي احلفظ :يعين (يرويه عدل ضابط)
  .من حفظه أو من كتابه

  .الرشط اخلامس (يرويه عدل ضابط)
يكون لك طبقه من طبقات السند رجاهل عدول،  :يعين (عن مثله)

 :يعين ،ثم اتلأكيد معتمد يف ضبطه ونقله (يرويه عدل ضابط عن مثله)
هذا تعريف احلديث  ،بل هو متقن الضبط ،ال اختالف يف ضبطه

  .الصحيح
 ،فاحلديث الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله من أوهل إىل منتهاه

  .وسلم من الشذوذ والعلة القادحة
ثم بعد ذلك ذكر تعريف احلديث  ،هذا تعريف احلديث الصحيح

 احلسن قال:

 ال كالّصحيِح اْشَتَهَرْت اَلمْعُروُف ُطْرقًا وَغَدْت ** ِرَجاُلُه  ( اَلحَسُن ) َو

  .ما ضعيفإما صحيح وإ :أصل تقسيم احلديث إىل قسمني
يؤخذ به ويعمل  :واحلديث احلسن من أقسام احلديث الصحيح يعين

 ;باحلديث الصحيح به، وجعل العلماء احلسن نواع  ثاثلا  وإن اكن ملحقا  
بليان أنه قرص عن رتبة احلديث الصحيح، ذللك تعريف احلديث احلسن 
هو نفسه تعريف احلديث الصحيح إال بدل عدل ضابط، عدل خفيف 
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واحلسن ) :ذللك قال ;الضبط أخف إتقانه من رجال احلديث الصحيح
  وغدت. تعددت طرقه :يعين ً (املعروف طرقا

هل ليسوا رجا :يعين (وأصبحت رجاهل ال اكلصحيح اشتهرت)
بل ضبطهم اكحلفظ أو اإلتقان أو  ،كوصف رجال احلديث الصحيح

 ولم يصلوا إىل رتبة الضعف. ،الكتابة أخف من احلديث الصحيح

 وهَم أْقَساةًا ُكُثْر  ( الضعيُف ) وُكلُّ ةا َعْن ُرتبِ  اُلحْسِن َقْصر ** َفْهَم 

ومن باب أوىل لم يكونوا  ،رجاهل أخف من الضبط لك سند   :يعين
  .متقنني فهو من أقسام احلديث الضعيف

أو  ،رواته ضبطهم ضعيف :يعين (ولك ما عن رتبة احلسن قرص)
أو لم يتصل إسناده، فإذا  ،أو فيه شذوذ ،أو منت ،فيه علة قادحة يف سند

ختلت الرشوط اخلمسة اليت يف احلديث الصحيح فيكون احلديث ا
  .ضعيفا  

 ،فمنه الشاذ ،لكرثة أنواع احلديث الضعيف (أقسام كرثوهو ) :وقال
  .وهكذا ،ومنه احلديث املرسل ،ومنه املعضل ،ومنه املنقطع ،ومنه املعلول

بل عد بعضهم من أقسام  ،، وسيذكرها(وهو أقسام كرث) :وهلذا قال
  .احلديث الضعيف أكرث من ثالثمائة نوع

وإنما يقترص ىلع املشهود  ،وال طائل تلعداد ذكرها :ثم قال بعضهم
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 منها.

  ( املْقطمُع ) ** وةا لَتاِبٍع ُهَم   ( اَلمْرفمُع ) وةا ُأضيَف للظنيب 

وما ) :اآلن يعرف احلديث املرفوع سواء اكن صحيحا  أم ضعيفا  قال
من قول أو فعل أو تقرير  : لك ما أضيف للنيب (أضيف للنيب املرفوع

هل هو صحيح أم  ،ر بعد ذلك لصحتهثم ننظ ،ملسو هيلع هللا ىلصنقول هذا مرفوع للنيب 
  ؟ضعيف

، ذللك لكن مىت نسيم  هذا احلديث مرفواع ؟ إذا أضيف للنيب 
 . (وما أضيف للنيب املرفوع) :قال

وهو اذلي أضيف  ،: يعرف احلديث املقطوع(ما تلابع هو املقطوع)
ما اكن من قول اتلابيع كسعيد ابن املسيب أو حممد بن  :يعين ،للتابيع
وال نقول عنه   ،فال نقول عنه أنه مرفوع ،فلك ما أضيف للتابيع ،سريين

  .وال ننظر لصحته من عدمه ،بل نقول عنه أنه مقطوع ،موقوف
 ،اآلن هو يبني لك يضع القاعدة: لك ما نسب للتابيع فهو املقطوع

 ثم ننظر صحته إيله أو ال.
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 حتَّى اُلمْصطفى وْلم َيِبْن اُلمتَِّصُل اإلسظناِد ِةْن ** َراويِه  ( اُلمْسظَنُد ) َو

يبني هنا تعريف احلديث املسند، احلديث املسند هو املتصل 
 ،أو إىل الصحايب ليس فيه انقطاع من راويه إىل انليب  :يعين ،اإلسناد

 فإذا اكن احلديث تاما  يف عدم االنقطاع أو العضل فإنه يسىم حديثا  
  (.ما فيه انقطاع من راويه واملسند املتصل اإلسناد) :مسندا ، ذللك قال

  .، يعين من الراوي ملسو هيلع هللا ىلصعلن حىت املصطىف :يعين (ولم ينب) :ثم قال
هو احلديث املسند املتصل اإلسناد من  (حىت املصطىف ولم ينب)

فال  ،ولم ينقطع إن اكن منقطع :يعين (ولم ينب) ،راويه حىت املصطىف
ابيع أو سقط لو سقط اتل :مثل ،مسندا  وإنما منقطعا   نسميه حديثا  

 الصحايب أو سقط شيخ الراوي وهكذا.

  ( اُلمتَِّصْل )ـ وَةا ِبَسْمِع ُكلِّ َراٍو َيتَِّصْل ** إْسظَناُدُه للُمْصَطفى َف

 ،هنا ذكر تعريف احلديث املتصل األول (وما بسمع لك راٍو يتصل)
  .عندنا املسند وهنا املتصل

هذا تعريف احلديث املتصل من أوهل إىل  (وما بسمع لك راٍو يتصل)
  .فنسميه احلديث املتصل ،آخره متصل ولم ينقطع فيه يشء من ذلك

 ما الفرق بني احلديث املسند واحلديث املتصل؟  :فإذا قيل
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هذا  ،احلديث املسند حيدث به حدثنا فالن عن فالن وهكذا
أجزتك بهذا الكتاب من  :فيقول ،املسند، واملتصل قد يرويه بإجازة

لكنه ليس مسندا ، أو نقول أجزتك هذا  ،هذا املتصل :فنقول ،أحاديث
ما قال حدثين فالن  ليس مسندا ، :فنقول ،احلديث اذلي يف هذه الورقة

فما اكن باإلجازة ما يسىم حديثا  مسندا  وإنما حديثا  ،وإنما باإلجازة
 متصال .

 ْصٍف أَتى ** ِةْثُل أَةا واهلل أْنبأِني الَفتىُقْل َةا َعَلى َو  ( ُةَسْلَسٌل ) 

أن يصف  :واحلديث املسلسل ،يذكر هنا تعريف احلديث املسلسل
ثم يفعل الراوي هذه الصفة ملن  ،ملسو هيلع هللا ىلصالراوي ما رآه أو سمعه من انليب 

  .ومن بعده ينقلها ملن بعده مسلسل ،بعده
ىلع الوصف اذلي ذكره الراوي، ثم  :يعين (قل ما ىلع مصف أىت)
ذنيه أإبهامه ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصبصريا  وضع انليب  ملا قال أنه اكن سميعا   ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

والسبابة ىلع عينيه، وفعله كذلك ابن عباس هذا وصف منقول 
  .مسلسل

نَب ايني يعين (مثل إما واهلل أنباين الفىت)
َ
َنبَايَن وليس أ

َ
بتسهيل  :أ

 ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلصمثل قول انليب  ،مثل أخربين الفىت يعين ،األلف اثلانية بالوزن
:  «أن تقول  ..إىل آخره «يا معاذ واهلل أين أحبك فال تدع دبر لك صالة
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 :وقال ملن بعده  وحدث بها معاذ «الخ امهلل أعين ىلع ذكرك وشكرك...
واهلل أين أحبك ال تدع دبر لك صالة أن تقول امهلل أعين ىلع ذكرك »

 وهكذا. «وشكرك وحسن عبادتك

 كَذاَك َقْد َحدََّثظِنيِه قاِئمًا ** أْو َبْعَد أْن َحدََّثظِني َتَبسََّما

فلما  ،أما أن يكون بالقول أو بالفعل من أنواع التسلسل أيضا  
 .ملسو هيلع هللا ىلصكما تبسما  انليب  حدث به تبسما  

حدثين  :يعين( كذاك قد حدثنيه قائما    أو بعد أن حدثين تبسما)
ذا حدث حبديث يفعل الراوي مثل ما إ ملسو هيلع هللا ىلصنليب فا ،هذا احلديث وهو قائم

 وهو قائم أو وهو قاعد. ملسو هيلع هللا ىلصفعل انليب 

 َةْرِويُّ َفْمَق ةا َثالَثْه  ( َةْشهمٌر ) َةرِويُّ اثظَنِين أْو َثالثْه **   ( َعزيٌز ) 

ثم تعريف احلديث املشهور،  ،يذكر هنا تعريف احلديث العزيز
ب السيويط وابن كثري و ابن يله ذهإاحلديث العزيز ىلع قول اجلمهور و

صالح إىل أن يكون يف لك طبقة من طبقات اإلصالح الراوي فيه 
فلك طبقة من  ،خالف البن حجر يف خنبة الفكر ،رجالن أو ثالثة

وكذلك إذا اكن يف  ،طبقات احلديث فيه رجالن يسىم هذا احلديث عزيز
 .لك طبقة من أول احلديث إىل آخره ثالثة رجال يسىم عزيزا  
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قال ابن حبان ) وال يوجد يف السنة يشء من ذلك ( يعين من أول 
احلديث إىل آخره ال يوجد رجالن أو من أوهل إىل آخره ال يوجد ثالثة 

وىلع تعريف ابن حجر أن يروي احلديث يف لك طبقة رجالن  ،رجال
وىلع قول املصنف وقول اجلمهور عزيز مروي اثنني أو  ،وليس ثالثة

  .أو ثالثةثالثة رواه اثنان 
مشهور ) :عد ذلك ينتقل إىل تعريف احلديث املشهور وقالبثم 

إذا اكن يف لك طبقة من طبقات اإلسناد ثالثة  :يعين (مروي فوق ما ثالثة
فهو  - كما سيأيت-وإذا اكن غريب  ،رجال فهو يسىم احلديث املشهور

ثالثة مشهور ىلع قول انلاظم  ،فعىل قول ابن حجر اثنان عزيز ،واحد
 اثنان أو ثالثة عزيز فوق اثلالثة مشهور.

 َةا فيِه َراٍو ْلم ُيَسْم  ( َوُةبَهٌم ) َكَعن َسعيٍد َعْن َكَرْم **   ( َةَعظْنَعٌن ) 

يذكر هنا احلديث املعنعن واحلديث املبهم، احلديث املعنعن أن 
حدثنا ابلخاري عن قتيبة  :يروي الراوي ما عنده بلفة عن كأن يقول

 نيسىم حديث معنعن، ذللك قال معنعن كعن سعيد ع عن سعيد هذا
  .كرم، كرم اسم رجل عن سعيد عن كرم

يعين احلديث املبهم  (ومبهم ما فيه راوي لم يسم) :ثم بعد ذلك قال
هو اذلي يف أحد إسناده رجل لم يسىم سواء اكن من أول احلديث أو 
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ن يف املنت أن إال أن جهالة الصحايب ال ترض، واملبهم أيضا  قد يكو ،آخره
واإلبهام يف املنت ال  ،هذه امرأة مبهمة :فسأتله فقالت  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة أتت انليب

 يرض إنما اذلي يرض اإلبهام يف السند بغري الصحابة.

  ( َنَزال ) ** وِضدُُّه َذاَك الِذي َقْد   ( َعال ) وُكلُّ َةا َقلَّت ِرَجاُلُه 

ما قلت رجاهل عال، يذكر هنا احلديث العايل واحلديث انلازل، لك 
فهذا يسىم عند  ةوضده ذاك اذلي قد نزال، إذا اكن السند رجاهل قل

 مالك عن نافع عن ابن عمر وكذا ما :مثال ذلك ،املحدثني إسناده اعيل
وأقل ما وجد عند ابلخاري رجالن إىل  ،مام أمحدهو من ثالثيات اإل

 ،اعيلا   يثا  فإذا قل رجال السند يسىم حد ،الصحابة، وعند مسلم ثالثة
وإذا كرث رجال السند يسىم حديثا  نازال  بغض انلظر عن صحته أو 

وقد يكون احلديث  ،فقد يكون احلديث نازال  وهو صحيح ،عدمها
 اعيلا  وهو ضعيف.

 ُزِكْن  ( َةْمُقمٌف ) وَةا أَضْفَتُه إىل األْصَحاِب ِةْن ** َقْمٍل وفْعٍل فْهَم 

ما أضيف إىل الصحايب  :وهو  يذكر هنا تعريف احلديث املوقوف
  .من قول أو فعل أو تقرير

ما أضفته إىل  :يعين (وما أضفته إىل األصحاب من  األصحاب) :قال
 ،معروف أنه موقوف عند العلماء ،الصحابة من قول أو فعل فهو موقوف
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وكذا ما أضفته إىل األصحاب من قول أو فعل أو تقرير فيسىم حديثا 
قول عثمان عن  :مثل ،فأقوال الصحابة مجيعا  نقول أنها موقوفة ،موقوفا  

 نقول هذا موقوف. ،اخلمر أنها أم اخلبائث

 ةا َرَوى َراٍو َفَقْط  ( َغريٌب ) ِةظنُه الصََّحابُّي َسَقْط ** وُقْل   ( َوُةْرسٌل ) 

فإذا اكن  ،ما سقط منه الصحايب :يذكر هنا تعريف احلديث املرسل
هذا احلديث  :فنقول ،الصحايب واتلابيع أرسل احلديث مسند وسقط منه

  .املرسل
كما  ،فهو من أقسام احلديث الضعيف ،واحلديث املرسل ال حيتج به

  .صنف ذلك مسلم وانلووي 
( وقل غريب ما روى راو فقط)واحلديث الغريب مثل ما سبق 

، يبا  غر ذا اكن من أول السند إىل آخره راو  فقط فهو يسىم حديثا  يعين إ
فإذا اكن واحد يف لك سند غريب، اثنان أو ثالثة يسىم عزيز، أكرث من 

 ثالثة مشهور.

 األْوَصاِل  ( ُةظْنَقِطُع ) وكلُّ َةا ْلم َيتَِّصْل ِبَحاِل ** إْسظَناُدُه 

ولك ما لم يتصل ) :احلديث املنقطع هو ما سقط منه راو، ذللك قال
إذا من أي جهة من السند سقط راو  يسىم  ،فهو منقطع األوصال (حبال

  .سواء من أوهل أو من آخره أو من وسطه ،منقطعا   حديثا  
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 ،يف أي جهة فهو منقطع األوصال (ولك ما لم يتصل حبال) :قال
 .منقطعا   يسىم حديثا   :يعين

 َنمَعاِن  ( ُةَدلَّسًا ) السَّاِقُط ِةظْنُه اْثظَناِن ** وَةا أتى   ( واُلمْعَضُل ) 

إذا سقط من السند  :يعين (واملعضل الساقط منه اثنان) :قال 
 ،معضال   رجالن سواء يف أوهل أو آخره أو يف وسطه فإنه يسىم حديثا  

يسىم معضال  منقطعا   منقطعا . وإذا اكن يف آخره أيضا   حديثا   ويسىم أيضا  
مرسال ، مرسل فإذا أرسله اتلابيع فأسقط الصحايب وأسقط  ويسىم أيضا  

 معضال  ومنقطعا  ومرسال  . حد من أوهل يسىم حديثا  أ
لس  ،هذا احلديث املدلس (وما أىت ِمدلسا نواعن) والراوي املمدي

  :واحلديث املدلس نواعن
أن يقول الراوي أن فالن  :مثل ،ما أن يروي عن من فوقه بأن وعنإ
ويوهم انلاس أو يدلس عليهم بأنه قد أدرك شيخ  ،ويسقط شيخه ،حدثنا
  .هذا نوع تدليس ،شيخه

حدثنا  :مثل أن يقول ،أن يصف أوصافه بما ال ينعرف :انلوع اثلاين
مام أمحد وهو أبو عبد اهلل أنه يتحدث عن اإليوهم انلاس  ،أبو عبد اهلل

وال يقصد صاحب  ،رجل آخر ، أو يقول حدثنا أبو عبد اهلل ابلخاري
 يوهم انلاس هذا نوع من اتلدليس.  ،رجل آخر اسم ىلع اسم ،صحيحال
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  :(نواعن ما أىت مدلسا  و)

 األوَّل اإلْسقاُط للشَّيِخ وأْن ** َيظْنُقَل ةَّمْن َفْمَقُه بَعْن وأْن

 :وما أىت به املدلس ينقسم إىل قسمني ،يعين احلديث املدلس
  :وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن ،اإلسقاط للشيخ

مثل ما يذكر  ،يسقط شيخه وال يذكره ،اإلسقاط للشيخ :األول
ابن سعيد  ةوهو ما أدرك قتيب ،بن سعيد ةوإنما يقول عن قتيب ،ابلخاري

وهو ما حدثه  ،حدثين ةأن قتيب :أو يقول ،فيسقط شيخه ،وما سمع فيه
 واتلدليس نوع من أنواع احلديث الضعيف. ،وإنما حدث ابلخاري

 األول اإلسقاط للشيخ وأن           ينقل عمن فوقه بأن وأن 
 أنه حدثين عن فالن أنه حدثين. :يقول ،عمن فوق الشيخ :يعين

 والثَّاِن ال ُيْسِقُطُه لكْن َيِصْف ** أْوَصاَفُه مبا بِه ال َيظْنَعِرْف

يذكر الشيخ لكن بوصف املستمعون ال  ،يعين ما يسقط الشيخ
 .يعرفونه 
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 ِقْسَماِن َتال  ( اَلمْقلمُب ) و  ( الشَّاذُّ ) خاِلُف ِثقٌ  فيِه اَلمال ** فوَةا َي

أن خيالف  :يعين احلديث الشاذ (وما خيالف ثقة به املال فالشاذ)
وإنما  ،فإذا خالف من هو أوثق منه فإنه ال يؤخذ به ،من هو أوثق منه

يف حديث اعئشة أن  ،مثل يف صحيح ابن خزيمة ،يؤخذ بما هو أوثق منه
 ،لم يأذن للحجاج إال أن أتو بثالثة حىت حيلو اتلحلل األول ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

  ملسو هيلع هللا ىلصولكن خالف أوثق منه أن من أىت بثنتني أو ثالثة فأمره انليب 
 باتلحلل من احللق أو الريم أو الطواف.

 (:واملقلوب قسمان تال)

  ِقْسُمإْبَداُل راٍو ةا ِبَراٍو ِقْسُم ** وَقْلُب إْسظَناٍد ملنٍت

  :واحلديث املقلوب ينقسم إىل قسمني ،يذكر احلديث املقلوب
حدثنا عبد اهلل  :فبدل من أن يقول ،إبدال راو  براو :القسم األول

  .هذا إبدال ،حدثنا عبيد اهلل :يقول
فليس هل وإنما  ،يقلب إسناد هذا احلديث (وقلب إسناد ملنت قسم)

 .مقلوب هذا يسىم حديثا   ،خر هلذا املنتآيذكر إسناد 
ورجل تصدق » :مثل مقلوبا   حديثا   :هذا يسىم ،أو يقلب املنت أيضا  

رجل تصدق بيمينه  :واألصل «صدقة بشماهل فأخفاها حىت ال تعلم يمينه
 الشمال بدل ايلمني. :وقال ،فنقلب ىلع الراوي ،فأخفاها



  منظومة البيقونيشرح  

 

 

18 

 َقِصر على روايِ  ةا َقيَّْدَتُه بِثَقِ  ** أْو ْجمٍع أْو  ( الَفَرُد ) َو

إذا اكن الراوي هل اثلقة واحد فيسىم  :يعين (الفرد ما قيدته بثقة)
  .فردا   حديثا  
هذا احلديث الفرد إذا قرصته ىلع واحد  (أو مجع أو قرص ىلع رواية)
أو هذا احلديث مقصور  ،يعين هذا احلديث مقصور ىلع واحد ،أو مجع

أو هذا احلديث مقصور ىلع أهل   ،ىلع بدله لم يرويه إال أهل الشام
هذا  :نقول ،أو هذا احلديث مقصور ىلع شيخ فالن أو فالن ،احلجاز

 حديث فرد يعين خمتص بهؤالء.

 ِعظْنَدُهُم َقْد ُعِرَفا  ( ُةَعلٌَّل ) وَةا بِعلٍَّ  ُغُممٍض أْو َخَفا ** 

ما اكن فيه علة خفية ال يعلمها إال  :يعين احلديث املعلل أو املعلول
فإذا اكن فيه ىلع يف  ،أو أهل الرجال ،أهل العلم من املصطلح من احلديث

ال  :من قال» ،حديث املعلول داعء دخول السوق :السند أو يف املنت مثل
 إال اهلل وحده ال رشيك هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير إذا هلإ

هذا  ،«ف حسنة وحميت عنه ألف خطيئةدخل السوق كتبت هل أل
حىت تطلع الشمس ثم  من ذكر اهلل » :حديث معلول، وكذلك حديث

والركعتني يف  ،هذا حديث معلول «صىل ركعتني كتبت هل كأجر عمرة
من أدرك تكبرية اإلحرام  يف » :هذا الوقت ال تعادل عمرة، وكذلك
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انلفاق وبراءة من  صالة الفجر أربعني صالة كتبت هل بارئتان براءة من
ركعتني، وال يزال ما فانلفاق ال حيمل ب ،كذلك هذا حديث معلول «انلار

وكذلك انلار ال تكيف انلجاة منها بتلك  ،عتقادي بركعتنييف انلفاق اال
 فهو حديث معلول. ،وإنما حيتاج األمر إىل اعتقاد صحيح ،الركعتني

 ِعظْنَد أْهِل الَفنِّ  ( ُةْضطرٌب ) وُذو اْخِتالِف سظَنٍد أو َةْتِن ** 

ما تعرف هل هو  ،يقول حدثنا عبيد اهلل :معىن اختالف السند مرة
  .عبيد اهلل الفالين أو عبيد اهلل الفالين

يعين احلديث  (وذو اختالف سند أو منت مضطرب عند أهل الفن)
يسىم  ،ما أختلف يف إسناده أو يف متنه هل هو كذا أو كذا :املضطرب

 ديث املضطرب.احل

 يف احلديِث ةا أَتْت ** ِةْن َبْعِض ألفاِظ الرَُّواِة اتََّصَلْت  ( اُلمْدَرجاُت ) َو

ما أدرجه يعين ما زاده الراوي من  :معىن هذا احلديث املدرج وهو
زاد  ،يف الوضوء إىل املرفقني ملا ذكر انليب  :مثل ،نفسه زيادة للحديث

قال  ملسو هيلع هللا ىلصملا أمر  انليب  :ومثل ،ج منههذا مدر ،إىل العضد  أبو هريرة
هذه  ،وهو أول من أىت بها يعين املصافحة من أهل ايلمن  أبو هريرة

كن يف ادلنيا كأنك غريب أو » :وكذلك ، مدرجة من قول أبو هريرة
"إذا أصبحت فال تنتظر املساء وإذا :   قال ابن عمر  «اعبر سبيل
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 وهكذا.  قول ابن عمرأمسيت فال تنتظر الصباح " هذا مدرج من 

 َفاْعِرْفُه َحقًّا واْنَتِخْه  ( ُةَدبٌَّج ) وَةا َروى كلُّ َقِريٍن عْن أخْه ** 

 أن يروي القرين عن قرينه يسىم حديثا   :يعين احلديث املدبج هو
 ىلو رو ،الكهما أقران ،مام مسلم عن الرتمذياإل ىمدجبا ، مثل لو رو

  .مدجبا أحدهما عن اآلخر يسىم حديثا  
هذا احلديث  ،أعرف ذلك وأضبطه :يعين (عرفه حقا وانتخهفا)
 املدبج.

  ( اُلمْفِترْق ) ** وِضدُُّه فيما َذَكْرَنا   ( ُةتَّفْق ) ُةتَِّفٌق َلْفوًا وخطًا 

ما اكن لفظه  :وهو ،هذا احلديث املتفق (متفق وخطا   متفق لفظا  )
، وضده فيما ا  متفق ا  فيسىم هذا حديث ،وخطه واحد لم خيتلف يف ذلك

  .ما افرتق خطه ولفظه مثل وهو أو اذلين :ذكرنا املفرتق، املفرتق
  ؟إذا قيل ما الفرق بينها

 نقول هذا حديث مفرتق فلفظه وكتابته خمتلفة فسيم حديثا  
 .مفرتقا  
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 َفاْخَش الَغَلْط  ( ُةخَتِلٌف ) ُةتَِّفُق اخلطِّ َفَقْط ** وِضدُُّه   ( ُةْؤَتِلٌف ) 

لكن اخلط  ،إذا اكن اخلط واحد (مؤتلف متفق اخلط فقط)
ي   ين، اللكمة واحدة لكن انلطق خيتلفخيتلف مثل ادلَّ فيسىم  ،ن وادلي

 املؤتلف.

 الَفرُد بِه َراٍو َغَدا ** َتْعِديُلُه ال ْيحِمُل التََّفرَُّدا  ( واُلمظْنَكُر ) 

وعندنا  ،اذوعندنا الش ،ما خالف املعروف :هذا احلديث املنكر وهو
 :وحىت ال تنساها تقول ،وعندنا املنكر، املنكر مقابل املعروف ،املعروف

األمر باملعروف وانليه عن املنكر، واملنكر ما خالف فيه احلديث 
هذا حديث منكر، وإذا خالف اثلقة من هو  :فنقول ،الضعيف الصحيح

فيه  واحلديث املعروف إذا اكن الراوي ،هذا حديث شاذ :أوثق منه نقول
 صحيحا، واملنكر ضعيف.

 َةا َواِحٌد بِه انَفرْد ** وأَجمُعما لَضْعِفه َفُهَم َكَرّد  ( َةُتروُكُه ) 

وهو  ،احلديث املرتوك ما انفرد به واحد (مرتوكه ما واحد به انفرد)
احلديث  ىضعيف هذا حديث ضعيف ، وأمجعوا لضعف فهو كرد إذا رو

 وهو ضعيف فهو حديث مرتوك فهو كرد. ،واحد
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  ( املْمُضمُع ) والكِذُب اُلمْخَتَلُق املصظُنمُع ** عَلى الظنَّيبِّ فَذِلَك 

 :مثل الكذب املختلق ىلع انليب  :يعين احلديث املوضوع هو
أطلبوا العلم  :، وحديثملسو هيلع هللا ىلصهذا ما صح عن انليب  ،انلظافة من اإليمان

 وهكذا. ،كذلك حديث موضوع ،ولو يف الصني

 َةظْنُومَةَ  الَبْيُقمني  : وَقْد أَتْت كاَلجْمَهِر املْكظُنمِن ** َسمَّْيُتَها

املصون املحفوظ ،  (وقد أتت هذه املنظومة اكجلوهر املكنون)
 سمه.اىلع  (سميتها منظومة ابليقوين)

 َفْمَق الثَّالثَين بأْرَبٍع أَتْت ** أْقساُةَها ثمَّ خبٍير ُخِتَمْت

  .أربع وثالثني بيتا   :يعين (تاثلالثني بأربع أتفوق )
قد انتىه من هذه املنظومة  ويكون املصنف  (ثم خبري ختمت)

 اجلامعة لعدة أقسام من أقسام احلديث.
 وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع اهل وصحبه وسلم تسليما  مزيدا .
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