
 

 

 

 

 البٌقونٌةالتعلٌقات المختصرة على 

 ألبً عبدهللا عبدالرحمن بن عبدالمجٌد الشمٌري

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا  إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه

من ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

  .شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

َ َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ  قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن{ ]آل عمران: }

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ٕٓٔ قُوا َربَّ َها النَّاُس اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ { ، ]

َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ  قُوا هللاَّ ا َوِنَساءا َواتَّ َ َكاَن  َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالا َكِثٌرا إِنَّ هللاَّ

ا{ ]النساء:  ُكْم َرِقٌبا ٌْ ٌُْصلِْح لَُكْم َٔعلَ ا  َ َوقُولُوا َقْوالا َسِدٌدا قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ { ، ]

ا ا َعِظٌما َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزا ٌُِطِع هللاَّ ْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ { ]األحزاب: أَْعَمالَُكْم َو

0ٓ] 

 اقتبستها من شروح أهل العلم علٌها البٌقونٌةمختصرة على  اتلٌقفهذه تع أما بعد:

مشاركة فً نشر العلم الرغبة فً الوكان الحامل لً على إخراجها  وعلى غٌرها،

أسأل هللا أن ٌنفع بذلك اإلسالم  وعرض هذا العلم بصورة مسهلة ومٌسرة والخٌر

   .ا لوجهه الكرٌموأن ٌجعله خالصا  ،والمسلمٌن

  هـٖٙٗٔ/ٔٔ/ 2ٕفً  كتبه أبو عبد هللا عبد الرحمن بن عبد المجٌد الشمٌري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متن البٌقونٌة

 

اا  بالحمدِ  أبدأُ  - ٔ دٍ ...  َعلَى ُمَصلٌِّ رِ  ُمَحمَّ ٌْ  أُرسال نبً َخ

ه أتى واحد َوُكلُّ ...  ةِعدَّ  الَحِدٌثِ  أْقَسامِ  من وِذي - ٕ  وحدَّ

لُها - ٖ ِحٌحُ  أوَّ ُشذَّ  َولَمْ  إْسَناُدهُ ...  اتَّصل َما َوْهوَ  الصَّ  ٌَُعلْ  أَوْ  ٌَ

ْرِوٌهِ  - ٗ  َوَنْقلِه َضْبِطهِ  ِفً ُمْعَتَمد  ...  ِمْثلِه َعنْ  َضاِبط   َعْدل   ٌَ

 اْشَتَهَرتْ  كالّصحٌحِ  الَ  ِرَجالُهُ ...  َوَغَدتْ  ُطْرقاا  المعروفُ  والَحَسنُ  - ٘

 ُكُثرْ  أَْقَسام َوْهوَ  الضعٌف فهو...  قصر الحسن ُرْتَبةِ  َعنْ  َما وُكلُّ  - ٙ

 المقطوع هو لَِتاِبعٍ  َوَما...  الَمْرفُوعُ  لَلنَّبًِ أُضٌفَ  َوَما - 0

ِبنْ  َولَمْ  الُمْصَطَفى َحتَّى َراِوٌهِ ...  ِمنْ  اإلسنادِ  الُمتَِّصلُ  والُمسَندُ  - 8 ٌَ 

تَِّصل َراوٍ  ُكلِّ  ِبَسْمعِ  َوَما - 2  َفاْلُمتَِّصل لِْلُمْصَطَفى إْسَناُدهُ ...  ٌَ

 اْلَفَتى أْنبأِنً َوهللاِ  أََما ِمْثلُ ...  أََتى َوْصفٍ  َعلَى َما قُلْ  ُمَسْلَسل  - ٓٔ

َثِنٌهِ  َقدْ  كَذاكَ  - ٔٔ َثِنً أَنْ  َبْعدَ  أَوْ ...  َقابما َحدَّ مَ  َحدَّ  اَتَبسَّ

نِ  َمْروِ  َعِزٌز - ٕٔ ٌْ  ثالثة َما فْوقَ  َمْرِوي َمْشُهورُ ...  ثالثة أوْ  اْثَن

 ٌَُسمْ  لَمْ  َراوٍ  ِفٌهِ  َما َوُمْبَهم  ...  َكَرمْ  َعنْ  َسِعٌدٍ  َكَعن َمَعْنَعن   - ٖٔ

 َنَزال قد الذي ذاك هُ َوِضد...  َعالَ  ِرَجالُهُ  َقلَّتْ  َما َوُكلُّ  - ٗٔ

 ُزكنْ  َمْوقُوف   فهو وفعل َقْولٍ ...  ِمنْ  األَْصَحابِ  إِلَى أَضْفَتهُ  وَما - ٘ٔ

ًُّ الص ِمْنهُ  َوُمْرسل   - ٙٔ  َفَقطْ  َراوٍ  َرَوى َما َغِرٌب   َوقُلْ ...  َسَقطْ  َحاِب

تَِّصلْ  لَمْ  َما َوُكلُّ  - 0ٔ  األْوصالِ  ُمْنَقِطعُ  إْسَناُدهُ ...  بحال ٌَ

 َنوعانِ  ُمدلساا  أتى وما...  اثنانِ  ِمنه الساِقط والُمْعَضلُ  - 8ٔ

لُ  - 2ٔ خِ  االْسَقاطُ : األَوَّ ٌْ نْ  ٌنقلُ ...  َوأَنْ  لِلشَّ  َوأَنْ  بَِعنْ  َفْوَقهُ  َعمَّ



 ٌنعرف الَ  ِبهِ  ِبَما أَْوَصاَفهُ ...  ٌَِصفْ  لَِكنْ  هُ ٌُْسِقط الَ : والثَّانِ  - ٕٓ

 َتال ِقْسَمانِ  والَمْقلُوبُ  فالشاذُّ ...  الَمأل هِ فٌ ِثَقة   لفاٌخ وما - ٕٔ

 قِْسمُ  لَمْتنٍ  إْسَنادٍ  َوَقْلبُ ...  قِْسمُ  ِبَراوٍ  َما َراوٍ  إْبَدالُ  - ٕٕ

ٌَّد َما والَفردُ  - ٖٕ  رواٌةِ  َعلَى َقْصرٍ  أوْ  َجْمعٍ  أَوْ ...  ِبِثقةِ  َتهُ َق

 ُعِرَفا َقدْ  ِعْنَدُهمُ  ُمَعلَّل  ...  َخَفا أَوْ  ُغُموٍض  بِعلَّةٍ  وَما - ٕٗ

لِ  ِعْندَ  ُمْضَطِرب  ...  َمْتنِ  أَوْ  َسَندٍ  اْخِتالفِ  وُذو - ٕ٘ ٌْ  اْلَفنِّ  أَُه

َواةِ  أَْلَفاظِ  َبْعض ِمنْ ...  أََتتْ  َما الحدٌثِ  فًِ والُمْدَرَجاتُ  - ٕٙ  اتََّصلَتْ  الرُّ

 واْنَتخهْ  َحّقاا َفأَْعِرْفهُ  ُمّدبَّج  ...  أَِخهْ  َعنْ  َقِرٌنٍ  ُكلُّ  َروى وَما - 0ٕ

ِفق   - 8ٕ ِفقْ  َوَخطاا  لَْفظاا  ُمتَّ هُ ...  ُمتَّ  الُمْفَتِرقْ  َذَكْرَنا ِفٌَما وِضدُّ

ِققُ  ُمْؤَتلِف   - 2ٕ هُ ...  َفَقطْ  الَخطِّ  ُمتَّ  اْلَغلَطْ  َفاْخشَ  ُمْخَتلِفُ  َوِضدُّ

حِملُ  الَ  هُ َتْعِدٌل...  َغَدا َراوٍ  ِبهِ  اْلَفْردُ  َوالُمْنَكرُ  - ٖٓ َدا ٌْ َفرُّ  التَّ

 َكَردْ  َفْهوَ  لَِضْعِفهِ  َوأَْجَمُعوا...  اْنَفَردْ  ِبهِ  َواِحد   َما هُ َمْتُروك - ٖٔ

ِبً َعلَى...  الَمْصُنوعُ  الُمْخَتلَقُ  َوالَكِذبُ  - ٕٖ  المْوضوعُ  َفذلِكَ  النَّ

ت...  الَمْكُنونِ  َكالَجْوَهرِ  أََتتْ  َوَقدْ  - ٖٖ ٌْ قُونً َمْنُظوَمةَ  َهاَسمَّ ٌْ  الَب

ٌَن َفْوقَ  - ٖٗ رٍ بِ  مَّ ثَ  أبٌاتها... أَتت بأْرَبعٍ  الثَّالث ٌْ  ُخِتَمتْ  َخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 الشرح  
 هلل تعالى . :)أبدأ بالحمد ( أي قوله*

وتعرٌف الحمد : هو االخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له 
ٔ

 

 (.2ٖ/ٕال حمد كما فً بدابع الفوابد ): فإن خال من المحبة فهو مدح قلت *

ٌاا( أي قوله* ا . :)مصل ٌا  حال كونً مصل

بً العالٌة البخاري تعلٌقاا عن أ قٌل فً صالة هللا على رسوله هو ماذكره وأصح ما

 (.عند المالبكة علٌه صالة هللا على رسوله ثناؤهقال )

 "فضل الصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم "سماعٌل القاضً فًوهذا قد وصله إ

من طرٌق أبً جعفر الرازي وهو ضعٌف ولكن هذا هو المعنى الصحٌح  (2٘) رقم

 صلى هللا علٌه وسلم . محمد فً صالة هللا على عبده ورسوله

 .وهو الذي رجحه العالمة ابن القٌم رحمه هللا فً جالء االفهام

االدمٌٌن التضرع والدعاء" االستغفار ، ومن  المشهور أن الصالة من المالبكة "و

 ( .ٕ٘اهـ من شرح الواسطٌة للهراس )صـ 

                                                           
ٔ
 (2ٕ٘/ٙانظر مجموع الفتاوى ) 

ًْ أُزِسال ٍد َخٍِس َث ًَّ اً عهى ** ُيح  أتدأُ تانحًِد ُيَصهٍِّ



 محمد قوله تعالى : )محمد رسول هللا (ن اسمه على أ( والدلٌل )على محمدٍ  قوله* 

 كان محمد أبا أحٍد من رجالكم ( وسمً محمد لكثرة ما ٌحمد علٌه. ماوقوله : )   

نبٌاء قوله صلى هللا علٌه وسلم "أنا الدلٌل على أنه خٌر األ (رسال)خٌر نبً أ قوله*

 متفق علٌه عن ابً هرٌرة .   سٌد الناس ٌوم القٌامة "

 . فضلهمأالقوم : وسٌد  قلت *

نبٌاء " وسلم " ال تفضلوا بٌن األوأما قوله صلى هللا علٌه 
ٕ

 

بدلٌل أو من ٌقوله من  ٌقوله  ٌه الله برأقونما نهً عن ذلك من ٌ: إفقد قال العلماء

 تنازع أو المراد الفضول أو ٌؤدي الى الخصومة والمبحٌث ٌؤدي الى تنقٌص ال

فاإلمام مثالا إذا قلنا  ضٌلة للمفضول ف ٌترك  نواع الفضابل بحٌث التفضلوا بجمٌع أ

ذاننقص فضٌلة المؤذن بالنسبة الى األإنه أفضل من المؤذن ال ٌستلزم 
ٖ

 

نه سٌد علٌه وسلم قال هذا قبل أن ٌعلم أ صلى هللا الرسولن إ وقد ٌقال:  قلت *

 الناس .

 

 

*      *       *

                                                           
ٕ
 بً هرٌرة رضً هللا عنه.( عن أ0ٖٖٕ( ومسلم )8ٖٓٗالبخاري )رواه  
ٖ
 (ٗٔ٘/ٙفتح الباري )  



 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 
 الشرح  

َٕاعٍ انًؤنف يٍ أذسذة فً ذْ ( ْٕ اسى اشازج ٔانًشاز انٍّ يا)ذي قٕنّ * 

. انحدٌث   

ٌركسْا كهٓا  فٕٓ نى قساو انحدٌث( ًْ يٍ انرثعٍعٍح  أي ْرِ تعط أ)يٍ *قٕنّ

.ٔاًَا ذكس تععٓا  

قساو ثالثح فقػ:إَٔاعّ انًُدزجح ذحد األقساو ٔاأل :( أيأقساو انحدٌث)*قٕنّ   

 صحٍح ٔحسٍ ٔظعٍف

 مام الترمذي رحمه هللا أقسام الحدٌث هو اإلوأول من أدخل الحسن قسماا ثالثاا من 

 (ٖٕ/8ٔسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا كما فً "مجموع الفتاوى" )قاله شٌخ اإل

كثر شراح البٌقونٌة الى اثنٌن وثالثٌن : لها عدد معلوم وقد عدها أأي( )عدة قوله*

ا .  نوعا

ً هذه المنظومة تى ف: كل واحد من هذه األقسام أأيتى وحده ( وكل واحٍد أ ) *قوله

 . -تعرٌفه  أي -ومعه حده 

 

*      *       *

 

ِـــــمُّ ٔاحٍد أذـــأقَساِو انحدٌث عدَّج ** ٔكُ  ِٔذي ِيٍ ى ٔحدَّ  



 

 الصحيح
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم     

 

 الشرح  
 قسام .: أول هذه األأي)أولها(  قوله*

فوقه الى  ما اتصل سنده بسماع كل راٍو ممنالمتصل : هو )وهو ما اتصل (  قوله*

منتهاه 
ٗ

 

شتراطه مالم ٌتصل اول من شروط الحدٌث الصحٌح وخرج بفهذا هو الشرط األ

 فٌكون من قسم الضعٌف  والمعلق  والمعضل  المنقطع  سناده مثل:إ

سناد :هو حكاٌة طرٌق المتن .سناده ( واإل)إ قوله*
٘

 

والسند : الرجال الذٌن جاء المتن من طرٌقهم 
ٙ

 

من شروط الحدٌث الصحٌح وهو انتفاء  الثانً ) ولم ٌشذ (هذا هو الشرط قوله*

 الشذوذ 

ولى منه.والشاذ : مارواه المقبول مخالفاا لمن هو أ
0

 

ط الثالث من شروط الحدٌث فهذا هو الشر بعلة قادحة خفٌة  :أي)ولم ٌعل (  قوله*

الحدٌث  ر كأن ٌروىتضفال قادحة الغٌر ما العلة ٌخلو من علة قادحة وأالصحٌح أن 

 .مرسالا وموصوالا والراجح وصله
                                                           

ٗ
 (ٓٗصـتعرٌف ابن جماعة فً المنهل الروي)هذا  
٘
 (ٖ٘النزهة )صـ 
ٙ
 (٘ٗشرح نزهة النظر البن عثٌمٌن )صـ 
0
 ( 28نزهة النظر ) صـ  

ٌُعلّ  ٌَُشّذ أو  لُها )الصحٌُح( وهَو ما اتََّصْل ** إسناُدهُ وْلم   أوَّ



 

*      *       * 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم     
 

 الشرح  
الرابع من شروط الحدٌث الصحٌح وهو عدالة  )ٌروٌه عدل( هذا هو الشرط  قوله

حٌث  –رحمه هللا  -الرواة ، وأحسن تعرٌف للعدل هو تعرٌف اإلمام الشافعً 

قال:"هو من ترك الكبابر وكانت محاسنه أكثر من مساوبه
ٔ
 " 

وهو ضبط ٌث الصحٌح دالخامس من شروط الح قوله )ضابط( هذا هو الشرط

 رواته.

 : والضبط -رحمه هللا  -قال الحافظ ابن حجر 

  أن ٌثبت ماسمعه بحٌث ٌتمكن من استحضاره متى شاءوهو  -ضبط صدر -. 

  وهو صٌانته لدٌه منذ سمع فٌه إلى أن ٌؤدي منه ا.هـ  -ضبط كتاب
ٕ

 

 فً العدالة وتمام الضبط . :قوله )عن مثله( أي

ا . :( أيونقله ُمْعَتَمد  فً َضْبِطهِ قوله )  موثوق فً ضبطه صدراا ونقله كتابا

 " هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط فالحاصل أن تعرٌف الحدٌث الصحٌح

ا والمعالا   . "عن مثله إلى منتهاه وال ٌكون شاذا

 

                                                           
ٔ
 ( 0ٖ – 0ٕثمرات النظر )صـ  
ٕ
 (. 8ٖالنزهة )صـ  

 ِّ ِّ ََْٔقهِ ٌد فً َظْثِط ًَ ِّ ** ُيْعرَ ٍْ ِيْثهِ ِّ َعْدٌل َظاتِػٌ َع  ٌَْسٌٔ



 

*      *       * 

 الحسن
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 الشرح  
 سانٌده معروفة .: أأي (الَمْعُروُف ُطْرقاا  الَحَسنُ وَ قوله )

 صارت . :قوله )وغدت( أي

 رواته . :رجاله( أيقوله )

من الخطابً حٌث عرفه بقوله "  –رحمه هللا  –خذه الناظم وهذا التعرٌف للحسن أ

 كثر رجاله . وعلٌه مدار أكثر الحدٌث وٌقبله أخرجه واشتهر هو ماُعرف م

العلماء" 
ٔ
 . 

رحمه  -وهذا التعرٌف قد انتقده على الخطابً جمع من أهل العلم كالحافظ ابن كثٌر 

 -اختصار علوم الحدٌث " فً القسم الثانً الحسن " ، وكذا الذهبً فً فً  -هللا 

 ( وغٌرها .٘ٔ) –الموقظة 

 :والصواب فً ذلك أن ٌقال 

 الحسن ٌنقسم إلى قسمٌن :

                                                           
ٔ
 ( .ٔٔ/ٔمعالم السنن ) 

( انًَْعُسُٔف غُْسقاً َٔغَدْخ ** ِزَجانُُّ ال كانّصحٍحِ  ٍُ )انَحَس اْشرَََٓسخْ َٔ  



 

 حسن لغٌره .  -ٕ            حسن لذاته .                   -ٔ

  خفٌف الضبط عن مثله أو أرفع هو ما اتصل إسناده بنقل عدل " : فالحسن لذاته

 منه إلى منتهاه  وال ٌكون شاذاا وال معال. 

 خر مثله فهو صحٌح لغٌره .آفإن  جاء من طرٌق 

 . والحسن لغٌره : "هو الحدٌث الضعٌف المنجبر إذا تعددت طرقه 

: الحدٌث الحسن سواء لذاته أو لغٌره فً الحجٌة مثل الصحٌح عند  *   فائذة

 جمهور المحدثٌن .

 

*      *       * 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الضعيف
 

  : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  
 عن منزلة . :( أيَعْن ُرتبةِ قوله )

 نزل . :( أيرَقصُ قوله )

، والمرسل ، أن أقسامه كثٌرة مثل : المنقطع ، والمعضل  :( أيُكُثرْ  وهَو أْقَسامقوله )

 ا .وغٌرهوالشاذ ، والمنكر 

فً  -رحمه هللا  -الحافظ ابن حجر وأحسن تعرٌف للحدٌث الضعٌف هو تعرٌف  

 ( حٌث قال:" هو كل حدٌث لم تجتمع فٌه صفات القبول".2ٙٔالنكت )صـ

فقال : هً  (ٌٕٙضاح " )صـل ذكرها الحافظ العراقً فً " التقٌٌد واإلوصفات القبو

سند بما ٌؤكده ، وعدالة الرجل ، والسالمة من كثرة مالسند أو جبر اتصال ال) ستة

مستور لٌس الحدٌث من وجه آخر حٌث كان فً االسناد  ءو الغفلة ومجًالخطأ 

ا كثٌر الغلط والسال  هـمة من الشذوذ والسالمة من العلة( امتهما

 

ٍِ قَصُ ٔكُ  ٍْ ُزذثِح انُحْس َٕ أْقَساوٌ  س **مُّ يا َع َٕ )انععٍُف( ْٔ ْٓ ُكثُسْ  فَ  



 

*      *       * 

 المرفوع والمقطوع
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  
قوالا أو فعالا أو صلى هللا علٌه وآله وسلمالمرفوع : " هو ما أضٌف إلى النبً 

ا أو وصفاا  سناد لصحابً أو من دونه متصالا كان اإلسواء أكان المضٌف هو اتقرٌرا

 أو منقطعاا " .

هو من لقً الصحابً  :( التابعًوما لَتابِعٍ قوله )
ٔٔ

 

هو الموقوف على التابعً قوالا أو  :( المقطوع قال النووي" المْقطوعُ "ُهَو قوله )

. فعالا
ٕٔ

 

 

 

*      *       * 
 

                                                           
ٔٔ
 ( .ٕ٘ٔنزهة النظر )صـ  
ٕٔ
 " (0ٙٔصـ اوي )تقرٌب النوفً شرح تدرٌب الراوي  

َٕ  يا نرَاتٍِع  )انًَْسفُٕع( ** ٔ  نهُثً   أُظٍفَ   ٔيا ()انًْقطٕعُ   ُْ  



 
 

 المسند
 

 : -رحمه اهلل   -الناظم  *ق ال  
 

 

 الشرح  
حٌث قال : "  –رحمه هللا  –أحسن تعرٌف للمسند هو تعرٌف الحافظ ابن حجر 

مرفوع صحابً بسند ظاهره االتصال ". والمسند 
ٖٔ

 

أن ٌكون  -ٕاتصال السند .   -ٔ:   شروط ثةفعلى هذا ٌشترط فً  المسند ثال

ا . ا .   -ٖ مرفوعا ٌا  أن ٌكون الرافع له صحاب

ِبنْ قوله ) ٌَ  لم ٌنفصل بانقطاع أو إعضال ونحوه . :( أيوْلم 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

                                                           
ٖٔ
 ( . ٗ٘ٔنزهة النظر ) صـ  

 ٍْ ِّ حرَّى انًُْصطفى ْٔنى ٌَثِ ٍْ ** َزأٌ )انًُْسَُُد( انًُرَِّصُم اإلسُاِد ِي َٔ  



 

 المتصل
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  
تَِّصلْ  َراٍو   ُكلِّ  ِبَسْمِع   وَماقوله )  أن كل راو سمعه من شٌخه .  :( أي ٌَ

 الصواب فً تعرٌف و -رحمه هللا  -( هذا التقٌٌد قد انتقد على الناظم للُمْصَطفىقوله )

ابن جماعة حٌث قال: هو ما اتصل سنده بسماع كل راو عرفه به  المتصل هو ما

ممن فوقه إلى منتهاه
ٔٗ
  

 َفـ " للمنتهى "  إْسَناُدهُ : فعلى هذا فاأللٌق أن تكون عبارة الناظم هكذا  )  قلت *

 .( )الُمتَِّصلْ 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

                                                           
ٔٗ
 (ٓٗالمنهل الروي )ص:  

ِع   َٔيا ًْ ٍٔ   ُكمِّ  تَِس ًُْصطَفى   ٌَرَِّصْم ** إْسَُاُدُِ  َزا ()انًُرَِّصمْ  فَـ  نه  



 
 

 

 المسلسل
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 

 

 الشرح  
 . "هو ما اتصل بعضه ببعض"المسلسل لغة : 

  وللراوٌة  واصطالحــاا : "هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارةا

" تارة ا أخرى 
ٔ٘
 . 

 أَما بـ "  أو" أخبرنا " بـ أوفمثال ما كان صفة للرواٌة مثل المسلسل بـ " سمعت " 

 . " الَفتى  أْنبأِنً وهللا 

ثـحَ   ْد ــــقَ    َذاكَ ـــــكومثال ما كان صفة للرواة كالمسلسل بالفعل "  "  قابما ٌهِ ـِ نـَ دَّ

سناد بالقٌام حال التحدٌث أو تسلسلوا باالبتسامة بعد التحدٌث " : تسلسل رواة اإلأي

َثِنً أْن   َبْعدَ    أوْ  مَ   َحدَّ  ا " .َتَبسَّ

المسلسل الداللة على االتصال وزٌادة الضبط   فائذة و  -
ٔٙ
. 

                                                           
ٔ٘
 (.0ٙٗفً تقرٌبه انظر تدرٌب الراوي )صـ  قاله النووي 
ٔٙ
 ( .2ٙٗتدرٌب الراوي )صـ  

ْصفٍ   قُمْ  ُيَسْهَسٌم( ) َٔ َْثأًَِ ٔهللا  أَيا   أذَى ** ِيْثمُ   َيا َعهَى  انفَرى  أ  

ثـحَ   ْد ــــقَ    َراكَ ـــــك ِّ ـُِ ـَ دَّ ْٔ   قائًِاً   ٍ ٌْ   تَْعدَ    ** أ ثًَُِ أ ا  َحدَّ ًَ ذَثَسَّ  



 

*      *       * 

 العزيز والمشهور
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  
ٌِن  روِ مَ  َعزٌز)قوله   فً أقل طبقات السند والناظم تبع بهذا  :( أيَثالثهْ  أْو   اثَن

 التعرٌف ابن منده وابن الصالح  والنووي وغٌرهم .

  العزٌز( حٌث قال : " ٗٙابن حجر فً "النزهة " )صـ الحافظ واألضبط تعرٌف :

 أن ال ٌروٌه أقل من اثنٌن عن اثنٌن " 

 أنس حدٌث من الشٌخان مارواه :مثاله:  - هللا رحمه – حجر ابن  الحافظ قال  

 وآله علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من والبخاري

  الحدٌث( وولده والده من إلٌه أحب أكون حتى أحدكم ٌؤمن ال: )قال  وسلم

 ورواه وسعٌد شعبة قتادة عن ورواه صهٌب بن العزٌز وعبد قتادة أنس عن ورواه

 اهـ من جماعة كل عن  ورواه  الوارث وعبد علٌه بن إسماعٌل العزٌز عبد عن

 .(0ٓصـ) النزهة

بمجٌبه  –أي قوي  -ة وجوده وإما لكونه عز ل: سمً العزٌز بذلك إما لق فائذة *

 من طرٌق أخرى. 

ِٔ ( يَ َعصٌص) ْٔ   اثٍٍَُِ  س ّْ  أ ِٔ   ** ثاَلث ّْ  ي َيْشٕٓز َيْس َق يا ثاَلثَ ْٕ فَ  



 

قل طبقاته أربعة  وما عال وتبع ما كان فً أ :أي( َفْوَق ما َثالَثهْ   َمْشهور َمْرِويقوله )

 الناظم فً هذا ابن منده وابن الصالح .

  أضبط حٌث قال المشهور : " ماله طرق  -رحمه هللا  -وتعرٌف الحافظ ابن حجر

  محصورة  بأكثر  من اثنٌن " . 

وسمً المشهور بذلك لوضوحه. 
ٔ0

 

ثم المشهور ٌطلق على ماحرر هنا  - :رحمه هللا -: قال الحافظ ابن حجر  فائذة *

ا بل ما ال ٌوجد له إسناد  وعلى ما اشتهر على األلسنة فٌشمل ماله إسناد واحد فصاعدا

أصالا . 
ٔ8

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
ٔ0
 ( . ٕٙالنزهة )صـ  
ٔ8
 ( . ٖٙالنزهة )صـ  



 

 المعنعن
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

إذا رواه بـ " عن "  من غٌر بٌان : من عنعن الحدٌث  (  العنعنةَمَعْنَعن  قوله )

لتحدٌث أو اإلخبار أو السماع ل
ٔ2
. 

 مثاله أن ٌقول: سعٌد عن كرم.

 " عند الجمهور . له   " أنَّ ومث

 واختلف أهل العلم فً اإلسناد المعنعن    )هل هو متصل أو غٌر متصل( ؟

ا  طٌه الجمهور وهو الصواب أنه متصل بشرلوالذي ع أال ٌكون المعنعن مدلسا

ا  وبشرط إمكان لقاء بعضهم  بعضا
ٕٓ
. 

 

*      *       * 

 

 

 

                                                           
ٔ2
 ( . 82ٔ/ ٔفتح المغٌث )  
ٕٓ
 ( . 82ٔ – 88ٔتدرٌب الراوي ) صـ  

()  ..................................* َكَرْم *  َعنْ   َسعٌدٍ   َكَعن   َمَعْنَعن 



 

 المبهم
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

ٌَُسمْ  "َوُمبَهم  " قوله ) فً سنده أو متنه راو ما ذكر اسمه والراوي  :( أي َما فٌِه َراٍو ْلم 

 ٌشمل الرجل والمرأة .

المبهم وتوفرت فٌه  ن السند ضعٌفاا إال إذا عرف هذااإلبهام فً السند كافإن كان 

ا به فً إسناد آخر .  شروط القبول وٌمكن معرفته   بمجٌبه  مصرحا

ما حاله  فقد ٌكون ثقة وقد ٌكون  ىنه ٌضعف به الحدٌث ألنه مجهول ال ٌدروقلنا إ

ا وقد ٌكون ضعٌفاا .  كذابا

 ) معرفة الناسخ :وهً لمعرفته  فابدةولكن ن اإلبهام فً المتن فإنه ال ٌضر، وإن كا

 والمنسوخ ( .

 أو أخبرتنً امرأة أو عن فالن . رجل ن ٌقول أخبرنًكأ :مثال المبهم فً السند

 تنبٌه: إذا كان المبهم صحابٌا فإن ذلك ال ٌضر ألن الصحابة كلهم عدول.

 

*      *       * 
 

 

 ٌَُسمْ    ْلم َراٍو   فٌهِ   َما  )َوُمبَهم ( ** .................................. 



 
 

 

 

 العالي والنازل
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 حدٌث قلت رواة إسناده فهو  " العالً " . وكلُّ  :أي

 بالنسبة إلى سند آخرٌرد به ذلك قلت رواة إسناده  فالحدٌث العالً : " هو الذي

 الحدٌث " . 

فهذا هو العلو إما أن ٌنتهً إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  :الًوالسند الع -

 المطلق .

 . إمام ذي صفة علٌة كشعبة ومالك والثوري فهذا علو نسبًوإما أن ٌنتهً إلى  -

ا فٌه لكونه أقرب إلى الصحة وو مرغلوإنما كان الع وقلة الخطأ ألنه ما من راو من با

رجال السند إال والخطأ جابز علٌه فكلما كثرت الوسابط وطال السند كثرت مظان 

تجوٌز الخطأ وكلما قلت قلت 
ٕٔ

 

مزٌة لٌست فً العلو كأن ٌكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه فإن كان فً النزول 

لى أو االتصال فٌه أظهر فال تردد فً أن النزول حٌنبذ أو
ٕٕ
. 

                                                           
ٕٔ
 ( . ٙ٘ٔالنزهة ) صـ  
ٕٕ
 ( . 0٘ٔالمصدر السابق ) صـ  

ُِ   **  )َعال(  ِزَجانُُّ   قَهَّد َيا   ُٔكمُّ  ()َََصال  قَدْ   انِري  َذاكَ   ِٔظدُّ  



 

" ( أي َنَزال"  َقدْ   الِذي  َذاكَ خالف الذي قلت رواته  ) :خالفه أي :قوله )وضده( أي

 .هو السند النازل 

 والسند النازل : " هو الذي كثرت رواة إسناده بالنسبة إلى غٌره" . 

*      *       * 

 الموقوف
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 علم . :( أيُزِكنقوله )

  فالموقوف : " ما أضٌف إلى الصحابً من قوله أو فعله سواء اتصل سنده أم لم

 ٌتصل ".

  ا به من لقً النبً صلى هللا علٌه وآله وسلموالصحابً :" هو ومات على مؤمنا

 ردة على االصح ".االسالم ولو تخللت 

 قول بعضهم الصحابً من رأى النبً صلى هللا علٌه وآله  والتعبٌر باللقً أولى من

 وهم صحابة بال تردد .ابن أم مكتوم ونحوه من العمٌان ٌخرج حٌنبذ  نه ألوسلم 

ا . قوله )مؤمناا( - ٌا  ٌخرج من لقٌه وهو كافر فإنه ال ٌكون صحاب

ا لكن بغٌره من األ ٌخرج)به(    نبٌاء .من لقٌه مؤمنا

ا به ومات على الردة ( ٌخرج ومات على االسالم)  من ارتد بعد أن لقٌه مؤمنا

 .كابن خطل

ٍل   إنى األْصَحابِ   َٔيا أَظْفرَُّ  ْٕ ٍْ ** قَ قٌُٕف(   ٔفْعمٍ  ِي ْٕ َٕ )َي ْٓ ٍْ  ف ُشِك  



 

بٌن لقٌه له مؤمناا به وبٌن موته على االسالم فإن اسم  :( أيولو تخللت ردة)

الصحبة باق له .
ٕٖ

 

 

*      *       * 

 المرسل
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

ا  -رحمه هللا  -هذا التعرٌف انتقد على الناظم  ٌا وتأكدنا من ألنه إذا كان الساقط صحاب

 فإن هذا ال ٌضر فً صحة الحدٌث ألن الصحابة كلهم عدول .ذلك 

ا ووإنما ضعف  ٌا  المرسل بسبب الجهل بحال المحذوف ألنه ٌحتمل أن ٌكون صحاب

ا وعلى الثانً ٌحتمل أن ٌكون ضعٌفاا و ٌا ٌحتمل أن ٌكون ثقة  ٌحتمل أن ٌكون تابع

عن تابعً  لَ مَ حَ  ٌحتمل أن ٌكون عن صحابً و لَ مَ ٌحتمل أن ٌكون حَ وعلى الثانً 

 وعلى الثانً فٌعود االحتمال . آخر

  ا ا أو صغٌرا قال رسول هللا  وتعرٌفه الصحٌح أن ٌقول التابعً سواء كان كبٌرا

كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٕٗ
. 

                                                           
ٕٖ
 ( .ٓ٘ٔ -2ٗٔالنزهة ) صـ  
ٕٗ
 ( .ٓٔٔالنزهة )صـ  

َحابًُّ  ِمنُه  َوُمْرسل ( )  ................................... َسَقْط ** الصَّ



 

-إن عرف من عادة التابعً أنه ال ٌرسل إال عن ثقة فالصحٌح عدم قبوله :  فائذة *

 . -وهللا اعلم 

 

*      *       * 

 الغريب
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 الشرح  

 . " الغرٌب فً اللغة :  " المنفرد 

  ٌتفرد برواٌته شخص واحد فً أي موضع وقع التفرد به وفً االصطالح : " ما

من السند 
ٕ٘
. 

 والغرٌب  ٌنقسم  إلى  قسمٌن :  -

 مطلق ونسبً:

  فالغرٌب المطلق : " هو ما وقع التفرد به فً أصل السند أي طرفه الذي فٌه

 الصحابً .

( عن النبً صلى هللا علٌه وآله ٙٓ٘ٔ( ومسلم )ٖٕ٘٘ري )ما رواه البخا :مثاله -

 الوالء وعن هبته " .نهى عن بٌع " وسلم

 عن ابن عمر .بن دٌنار به عبد هللا تفرد     

                                                           
ٕ٘
 ( . 0ٓالنزهة ) صـ  

( ما َرَوى َراٍو  وقُلْ  **...................................   َفَقطْ  )َغرٌب 



 

 ." والغرٌب النسبً : " ما وقع التفرد به فً أثناء السند 

  كأن ٌروٌه عن الصحابً أكثر من واحد ثم ٌتفرد برواٌته عن واحد منهم شخص  

واحد 
ٕٙ
. 

ا لكون التفرد فٌه حصل بالنسبة إلى شخص معٌن وإن كان الحدٌث   ٌا   وسمً نسب

ا . فً نفسه مشهورا
ٕ0

 

*      *       * 

 المنقطع
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

  وهو أنه مالم  للمنقطع تعرٌف عام : " -رحمه هللا  -هذا التعرٌف من الناظم

والمعضل ونحو ذلك وقد أخذ تعرٌفه ٌتصل إسناده "  فدخل فٌه المرسل والمعلق 

 (ٕٔ/ٔإنه عرفه بذلك فً التمهٌد ) ف –حمه هللا ر -هذا من ابن عبد البر 

  والصواب فً تعرٌفه أن ٌقال : " هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لكن لٌس

على التوالً 
ٕ8
. 

                                                           
ٕٙ
 ( . 08النزهة ) صـ  
ٕ0
 ( . 8ٔ- 8ٓالمصدر السابق ) صـ  
ٕ8
 ( . ٕٔٔالنزهة ) صـ  

َصالِ  ْٔ ُْقَِطُع(   األ  ٔكمُّ  َيا  ْنى  ٌَرَِّصْم  تَِحاِل   **  إْسَُاُدُِ  )ُي



 

بد ثنا ع ( ثنا ٌحٌى بن سعٌد2ٕٔ/٘) -رحمه هللا  -حمد ما رواه اإلمام أ :مثاله -

قال: عن زٌد بن خالد الجهنً عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم الملك عن عطاء

ا ".  " صلو فً بٌوتكم وال تتخذوها قبورا

( هذا حدٌث رجاله  08)صـ  :فً أحادٌث معلة  -رمحه اهلل  - قال شيخنا مقبل *

رجال الصحٌح عبد الملك هو ابن سلٌمان وعطاء هو ابن أبً رباح وهو منقطع ففً 

زٌد بن خالد لم ٌسمع من أن عطاء التحصٌل فً ترجمة عطاء بن أبً رباح جامع 

 الجهنً

 ا هـ. 

 

 

*      *       * 

 المعضل
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  
بأنه ماسقط من إسناده اثنان ولم  : "فً تعرٌفه للمعضل -رحمه هللا  -اكتفى الناظم 

 ٌشترط التوالً ".

اقِطُ   والُمْعَضُل()  اْثَناِن **  ِمْنهُ   السَّ

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



 

  راوٌان فأكثر على والصواب فً تعرٌفه أن ٌقال : " هو ما سقط من إسناده

التوالً ".
ٕ2 

بن  أنا أبو بكر :( قال0ٖرواه الحاكم فً "معرفة علوم الحدٌث" )صـ ام :مثاله -

ثنا القعنبً عن حمد بن محمد بن عٌسى القاضً أبً نصر الداربردي بمرو ثنا أ

)  رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أن أبا هرٌرة قال: قالأنه بلغه مالك 

والٌكلف من العمل إال ما ٌطٌق ( فهذا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 

لك ٌروٌه عن التوالً كما جاء خارج الموطأ فماسقط من سنده اثنان على معضل 

ً هرٌرة به بمحمد بن عجالن عن أبٌه عن أ
ٖٓ
. 

 

 

*      *       * 
 

 المدلس
 

 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 

                                                           
ٕ2
 ( . ٕٔٔالمصدر السابق ) صـ   
ٖٓ
 . ( للعرشانً 2ٖالتعلٌق النفٌس ) صـ  

 انـــــَنوعَ  )ُمَدلَّساا(   أتى وَما  ** .................................. 

ل َّٔ ٌْ   األ ٍْ  ٔأ قَُّ  تَع ْٕ ٍْ  فَ ُْقَُم  عً ٌَ  **  ٌْ ٍخِ  ٔأ اإلْسقـــاغُ  نهشَّ  

 ٌِ َُْعِسفْ   ٔانثَّا ِّ  ال  ٌَ َصافَُّ  تًا  ت ْٔ ٍْ  ٌَِصْف  **  أ ال  ٌُْسقِطُُّ  نك  

 



 

 الشرح  

  مشتق من الدلس وهو الظالم  " لغة :التدلٌس "
ٖٔ
. 

 : ا ٌنقسم إلى قسمٌن  واصطالحا

 شٌوخ.التدلٌس اإلسناد وتدلٌس 

اإلْسقــــاُط   وهو المراد من قول الناظم " -سناد أما األول الذي هو تدلٌس اإل -

ٌِخ ..."  ا  منه هععمن سمع منه مالم ٌسمأن ٌروي الراوي "فتعرٌفه  " للشَّ موهما

 " . أنه سمعه منه

ثنا حدثنا محمد ابن العالء  (ٕٖٔ٘) -رحمه هللا  -بو داود ما رواه اإلمام أ :مثاله -

سمع ابن بن عبٌد هللا عن سعد بن عبٌدة قال: : سمعت الحسن قال ابن إدرٌس 

عمر رجالا ٌحلف ال والكعبة فقال له ابن عمر: إنً سمعت رسول هللا صلى هللا 

 بغٌر هللا فقد أشرك (.ٌقول : ) من حلف علٌه وآله وسلم 

: هذا الحدٌث إذا  (ٓ٘ٔ)صـ  :فً أحادٌث معلة  -رمحه اهلل  -قال شيخنا مقبل  *

( : 2ٕ/ٓٔنظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحٌح ولكنه منقطع ، قال البٌهقً )

 سعد بن عبٌدة من ابن عمر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  أنبأ أحمد  وهذا مما لم ٌسمعه

ثنا محمد بن جعفر ن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا عبد هللا ببن جعفر هو القطٌعً  

قال : كنت عند عبد هللا بن عمر رضً هللا بن عبٌدة ثنا شعبة عن منصور عن سعد 

كندة فأتٌت سعٌد بن المسٌب قال : فجاء الكندي  رجالا عنده منفقًد ٔذسكد  عنهما

ا فقال :  احلف برب ولكن قال ال  أحلف بالكعبة جاء ابن عمر رجل فقال : فزعا

ال تحلف  )رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلمالكعبة فان عمر كان ٌحلف بأبٌه فقال 

 بأبٌك فإنه من حلف بغٌر هللا فقد أشرك (

اِن وهو المراد بقول الناظم "  -والقسم الثانً الذي هو تدلٌس الشٌوخ  - ال   والثَّ

ٌَِصْف ..."  هو : اإلتٌان باسم الشٌخ أو كنٌته أن ٌقال  فتعرٌفه  "   ٌُْسقُِطُه  لكْن  

للوقوف على حاله  تعمٌة ألمره وتوعٌرا على خالف المشهور به
ٖٕ
. 

                                                           
ٖٔ
 ( . 08ٙ/ٕالصحاح  ) 



 

أبً بكر محمد وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن  :ابن الصالح مثاله : قال -

 ثنا محمد بن سند " نسبه إلى جد له.حد" بن الحسن النقاش المفسر فقال: 

جعفر بن سند زٌاد بن هارون بن ومحمد بن الحسن هذا هو ابن محمد بن  : قلت  *

 (. ٕٔٓ/ٕانظر المٌزان وتارٌخ بغداد ). وقد اتهم بالكذب 

 

 

 

*      *       * 

 الشاذ
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

مام الشافعً رحمه هللا فإنه قال : تابع فٌه اإل -رحمه هللا  -هذا التعرٌف من الناظم 

ا  ٌخالف ما روى الناس ""هو أن ٌروي الثقة حدٌثا
ٖٖ
. 

  هو ما رواه المقبول مخالفاا لمن هو بقوله : " واألضبط  منه ما عرفه  به الحافظ

أولى منه "
ٖٗ
. 

                                                                                                                                                                                                                 
ٖٕ
 اختصار علوم الحدٌث النوع الثانً عشر المدلس . 
ٖٖ
 اختصار علوم الحدٌث النوع الثالث عشر " الشاذ " .  
ٖٗ
 ( . 28النزهة ) صـ   

اذُّ  فـ  **  الَمال   فٌهِ    ِثقة     ٌَخالِفُ   وَما   ( ....................)الشَّ



 

 فقوله )المقبول( أخرج الضعٌف  -

 الموافق.)مخالفاا( أخرج  وقوله -

أخرج ما إذا خالف من هو أدنى منه أو مثله فٌكون من  (لمن هو أولى منهوقوله ) -

 .باب زٌادة الثقة 

 .قد ٌكون فً السند وقد ٌكون فً المتن والشذوذ 

عن  ن عٌٌنة عن عمرو بن دٌنارمن طرٌق ابما رواه الترمذي :  فمثاله فً السند -

أن رجالا توفً فً عهد رسول هللا صلى  رضً هللا عنهما عوسجة عن ابن عباس

وتابع ابن مٌراثه إال مولىا هو أعتقه فأعطاه ولم ٌدع وارثاا هللا علٌه وآله وسلم

 وغٌره . عٌٌنة على وصله ابن جرٌج

عن عوسجة ولم ٌذكر ابن وخالفهم حماد بن زٌد فرواه عن عمرو بن دٌنار 

 عباس .

 حدٌث ابن عٌٌنة " اهـ  كالمه .قال أبو حاتم " المحفوظ 

رواٌة من هم  حاتمالعدالة والضبط  ومع ذلك رجح أبو فحماد بن زٌد من أهل 

ا منه أكثر  عددا
ٖ٘
. 

عن األعمش ما رواه أبو داود من حدٌث عبد الواحد بن زٌاد  تن :مومثاله فً ال -

ا  رضً هللا عنه عن أبً صالح عن أبً هرٌرة  ) إذا صلى أحدكم ركعتًمرفوعا

 الفجر فلٌضطجع عن ٌمٌنه (.

إن الناس إنما رووه من فخالف عبد الواحد العدد الكثٌر فً هذا  :قال البٌهقً

ال من قوله وانفرد عبد الواحد من بٌن فعل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

ثقات أصحاب األعمش بهذا اللفظ 
ٖٙ
. 

 

 

 

 

                                                           
ٖ٘
 ( . 28 – 20المصدر السابق ) صـ   
ٖٙ
 ( . 0ٕٓ – ٕٙٓتدرٌب الراوي  ) صـ   



 

*      *       * 

 المق لوب
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 ٌعنً أن المقلوب قسمان :

نحو حدٌث فً طبقته فٌجعل مكانه آخر ٌكون الحدٌث مشهور براٍو : أن األول  -

 فٌه . بَ غَ رْ عن نافع لٌُ  لَ عِ مشهور عن سالم جُ 

 ً .بِ ٌْ صِ وممن كان ٌفعل ذلك من الوضاعٌن حماد بن عمرو النَّ 

عن رانً عن حماد النصٌبً مثاله حدٌث رواه عمرو بن خالد الح :قال العراقً -

ا )األعمش عن أبً صالح عن أبً  إذا لقٌتم المشركٌن فً طرٌق  هرٌرة مرفوعا

مقلوب قلبه حماد فجعله عن األعمش الحدٌث  فهذا حدٌث فال تبدءوهم بالسالم ( 

وإنما هو معروف بسهٌل بن أبً صالح عن أبٌه هكذا أخرجه مسلم من رواٌة 

 شعبة والثوري عن سهٌل .

بالعكس كما قلب أهل أن ٌؤخذ إسناد متن فٌجعل على متن آخر و:  القسم الثانً -

ا فردها على وجوبغداد على البخاري ماب  ههاة حدٌث امتحانا
ٖ0
. 

 

                                                           
ٖ0
 ( . ٕٓٙ – 8ٕ٘تدرٌب الراوي  ) صـ   

 الـــتَ   انِ ـمَ ـِقسْ   و)الَمْقلوُب(    **................................    

 مُ ـــِقسْ    لمتنٍ   إْسَناٍد   وَقْلُب **  ِقْسُم   ِبَراوٍ    ما  راٍو   إْبَداُل 



 
 

*      *       * 
 

 الفرد
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 . الفرد لغة : الوتر 

 : ا واحد فً أي موضع وقع التفرد به من هو ما ٌتفرد برواٌته شخص  واصطالحا

 السند .

 فرد نسبًمطلق وفرد  وهو ٌنقسم الى قسمٌن : -

الذي فٌه طرفه  :أي – : هو ما وقع التفرد به فً أصل السندفالفرد المطلق 

 . الصحابً 

 وتقدم مثاله فً الغرٌب .

كأن ٌروٌه عن الصحابً أكثر التفرد به فً أثناء السند  هو ماوقع :والفرد النسبً 

  من واحد ثم ٌتفرد برواٌته عن واحد منهم شخص واحد .

ا لكون التفرد فٌه حصل بالنسبة إلى شخص معٌن وإن كان   ٌا الحدٌث وسمً نسب

ا .  فً نفسه مشهورا

 و أقسامه كثٌرة منها :

ْٔ  ِح ـــــتثِقَ    قٍََّْدذَُّ   يا  )انفََسُد( َٔ  ْٔ قَصْ  ْجًٍع  ** أ س عهى زٔاٌحِ أ  

 



 

 فرد به أهل بلد .انما   -ٔ

عن همام عن  سًعن أبً الولٌد الطٌالمثاله ما رواه أبو داود  :قال السٌوطً

 عن أبً سعٌد قال:)أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تٌسر(ة عن أبً نضرةقتاد

 األمر فٌه أهل البصرة . ركقال الحاكم : تفرد بذ

ا من وجوٍه أخر فرد به فالن عن فالن انما   -ٕ ٌا  . ىوإن كان مرو

من طرٌق سفٌان بن ما رواه أصحاب السنن األربعة مثاله  :قال السٌوطً

وابل عن الزهري عن أنس أن النبً  بن داود عن ابنه بكر بنعٌٌنة عن وابل 

 ) أولم على صفٌة بسوٌق وتمر (. صلى هللا علٌه وآله وسلم

وقد رواه محمد تفرد به وابل عن ابنه ولم ٌروه عنه غٌر سفٌان  :قال ابن طاهر

ورواه جماعة بن الصلت التوزي عن ابن عٌٌنة عن زٌاد بن سعد عن الزهري 

 عن سفٌان عن الزهري بال واسطة .

 ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد والمراد تفرد واحد منهم .  -ٖ

 البلح بالتمر (. ا) كلومثاله حدٌث النسابً  :السٌوطً فً التدرٌبقال 

 تفرد به أبو زكٌر عن هشام. هو من أفراد البصرٌٌن عن المدنٌٌن  :قال الحاكم

 ما تفرد به ثقة .  -ٗ

كان مثاله حدٌث مسلم وغٌره أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم :قال السٌوطً

 .) ٌقرأ فً األضحى والفطر بـ قاف واقتربت الساعة (

تفرد به ضمرة بن سعٌد عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن أبً واقد اللٌثً ولم ٌروه 

أحد من الثقات غٌر ضمرة ورواه من غٌرهم ابن لهٌعة وهو ضعٌف عند 

عن عروة عن عابشة الجمهور عن خالد بن ٌزٌد عن الزهري 
ٖ8
. 

ْدَتُه بِثقَ  ماقوله ) ٌَّ  كأن تقول لم ٌروه من الثقات إال فالن . (ةِ ـَق

أهل البصرة  أو انفرد به أهل البصرة عن أهل  بهقوله )أو جمٍع( كأن ٌقال هذا انفرد 

 المدٌنة.

                                                           
ٖ8
 (. ٕٕٕ - ٕٕٔب الراوي ) صـ تدرٌ 



 

( كأن ٌقال ما رواه عن أهل المدٌنة إال فالن أو ما رواه على رواٌةِ  رٍ أْو َقصْ قوله )

 عن فالن إال فالن .

*      *       * 

 المعل
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 صوابه " ُمَعل" ألنه من العلة وأما علله فمعناه فً اللغة ألهاه بالشا.ُمَعلَّل ( قوله )

  تقدح فً صحته مع ظهور السالمة.الحدٌث المعل : " ما اطلع فٌه على علة 

 علة غٌر قادحة علة قادحة و والعله تنقسم إلى قسمٌن : -

الحدٌث مع أن سبب غامض خفً قادح فً عبارة عن فالعلة القادحة : " هً 

 .الظاهر السالمة منه

ا كأن ٌروى الحدٌث  - موصوالا و مرسالا والراجح فٌه اإلرسال أو ٌروى مرفوعا

 الوقف .وموقوفاا والراجح فٌه 

 وقد تكون العلة القادحة فً السند وقد تكون فً المتن.

عن معمر عن الزهري ( ثنا سفٌان 8ٖ/ٙفمثالها فً السند ما رواه اإلمام أحمد ) -

 ة  كان أحب الشراب الى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلمعن عروة عن عابش

 . الحلو البارد

ُْــَدُْـُى   قَــْد  ُعِسفَـا ْٔ  َخفَــا  **  )ُيَعهٌَّم(  ِعـ  َٔيا  تِعـهٍَّح  ُغـًـٍُٕض  أ

 



 

إذا نظرت ( : أنت 0ٕ٘فً أحادٌث معلة )صـ   -رمحه اهلل  - الوادعي قال شيخنا  *

 –ولكن اإلمام الترمذي أثبات إلى سند الحدٌث وجدتهم رجال الصحٌح بل ثقات 

ابن أبً عمر عن سفٌان ( من حدٌث 2ٔ/ٌٙقول بعد أن ذكر الحدٌث ) –رحمه هللا 

 به .

واحد عن ابن عٌٌنة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن هكذا رواه غٌر 

 عابشة .

 مرسالا . والصحٌح ما رواه الزهري عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

ا معمر وٌونس عن الزهري أن حدثنحدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد هللا بن المبارك 

 .الحلو البارد  : قال ؟أي الشراب أطٌب  سبلالنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 الزهري عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلمرزاق عن معمر عن وهكذا روى عبد ال

 وهذا أصح من حدٌث ابن عٌٌنة اهـ .مرسالا 

 ( عن أبً زرعة نحو ذلك اهـ.ٖٙ/ٕذكر ابن أبً حاتم فً العلل )و

فً المتن فً باب  ومثال العلة القادحة فً المتن ما تقدم من التمثٌل على الشذوذ -

 .الشاذ

  والعلة الغٌر القادحة : " هً سبب غامض خفً ال ٌقدح فً صحة الحدٌث. 

ا وموقوفاا   كأن ٌروى الحدٌث مرسالا وموصوالا والراجح وصله أو ٌروى مرفوعا

 والراجح رفعه .

 ٌل على الشذوذ فً السند فً باب الشاذ .ثمثاله ما تقدم من التم -

 

 

 

 

 



 

*      *       * 

 المضطرب
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

ا فً الرواٌة .وصاحب اختالف  :قوله )وُذو  اْخِتالِف( أي  مؤثر قدحا

ومرة فً سنده بأن ٌروى مثالا مرة موصوالا  االختالفٌكون  :قوله )سَنٍد( أي

 .مرسالا 

 فً المتن إما فً لفظه وإما فً معناه.ٌكون االختالف  :قوله )أو متن( أي

 الذي ٌروى على أوجٍه مختلفة متقاربة فإن رجحت  المضطرب هو :قال النووي

فالحكم إحدى الرواٌتٌن بحفظ راوٌها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غٌر ذلك 

ا  .للراجحة وال ٌكون مضطربا

 شرطان :المضطرب  فً : ٌشترط -رمحه اهلل  - الوادعي قال شيخنا  *

 أن تكون الطرق متكافبة فً القوة. أحد الشرطٌن 

ا  الشرط الثانً أال ٌمكن الجمع أما إذا أمكن الجمع فال ٌعد مضطربا
ٖ2
. 

 واالضطراب قد ٌكون فً السند وقد ٌكون فً المتن. 

                                                           
ٖ2
 (.ٕ٘ٔالسٌر الحثٌث شرح اختصار علوم الحدٌث )صـ 

َُْد  أٍْم انفٍ     ٔٔذ ٍِ ** )ُيْعطسٌب(  ِع اْخراِلِف  سٍَُد  أٔ  َيْرـــ

  ٍِّ انفَــ  

 



 

بتنً ٌهللا أراك شبت قال ش"حدٌث أبً بكر أنه قال : ٌا رسول  :مثاله فً السند -

 هود وأخواتها".

وقد اختلف لم ٌرو إال من طرٌق أبً إسحاق : هذا مضطرب فإنه قال الدارقطنً 

مرسالا ومنهم من رواه موصوالا عشرة أوجٍه فمنهم من رواه علٌه فٌه على نحو 

من جعله من مسند أبً بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله ومنهم 

ترجٌح بعضهم على بعض ورواته ثقات ال ٌمكن من مسند عابشة وغٌر ذلك 

 اهـ .والجمع متعذر 

 ( :ٕٔٗ/ٔ)ٌقول فً فتح المغٌث  -رحمه هللا  -وأما مثاله فً المتن فإن السخاوي  -

 له.قل أن ٌوجد مثال سالم 

شعاره ضعف الحدٌث إلضطراب ٌوجب اال:  -رحمه هللا  - قال النووي : فائذة *

بعدم الضبط 
ٗٓ
. 

 

 

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٗٓ
 (.ٖٕٗتقرٌب النووي مع التدرٌب )صـ 



 
 

 

 المدرج
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 فً سنده أو متنه . :( أيالحدٌثِ فً قوله )

َواةِ قوله )  ( سواء كانوا صحابة أو من غٌرهم .ِمْن َبْعِض ألفاِظ الرُّ

 من غٌر فصل.( أي بكالم النبً صلى هللا علٌه وآله وسلملَتـصَ ـاتَّ قوله )

  " : ءالمْدَخل فً الشًالمدرج لغة." 

  ا : " هو أن تزاد لفظة فً متن الحدٌث من كالم الراوي فٌحسبها من واصطالحا

فٌروٌها كذلك ٌسمعها مرفوعة فً الحدٌث 
ٗٔ
. 

 فهذا المدرج فً المتن وقد ٌقع اإلدراج فً السند.

 أقسام فأقسام المدرج فً المتن ثالثة :وكل له  *

 مدرج فً أوله.  -ٔ

عن شعبة عن محمد الخطٌب من رواٌة أبً قطن وشبابة فرقهما ما رواه  :مثاله -

أسبغوا ) قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلمبن زٌاد عن أبً هرٌرة 

 الوضوء وٌل لألعقاب من النار (.

                                                           
ٗٔ
 .-رحمه هللا  -( البن كثٌر 2ٔٔاختصار علوم الحدٌث )صـ  

)انًُْدَزجاُخ( فً انحدٌِث يا أذَ  ٍْ تَعْ ـَٔ اِج اذَّ ـاِظ انـفـِط أنـْد ** ِي َٔ هَدْ ـصَ ـسُّ  

 



 

البخاري عن  من قول أبً هرٌرة كما فً رواٌة مدرج فقوله " أسبغوا الوضوء "

: أسبغوا الوضوء فإن أبا  آدم عن شعبة عن محمد بن زٌاد عن أبً هرٌرة قال

 .قال : ) وٌل لألعقاب من النار (القاسم صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وقد ما سقناه وهم أبو قطن وشبابة فً رواٌتهما له عن شعبة على  :الخطٌب قال

رواه الجم الغفٌر عنه كرواٌة آدم 
ٕٗ
. 

 فً وسطه .مدرج   -ٕ

ٌتحنث الوحً " كان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم حدٌث عابشة فً بدء  :مثاله -

 اللٌالً ذوات العدد ". -وهو التعبد  -فً غار حراء 

فقوله " وهو التعبد " مدرج من قول الزهري
ٖٗ
 . 

 مدرج فً آخره وهو الغالب .  -ٖ

ا ) للعبد المملوك أجران والذي  :مثاله - ما فً الصحٌح عن أبً هرٌرة مرفوعا

أنا مملوك وبٌده لوال الجهاد فً سبٌل هللا والجح وبر أمً ألحببت أن أموت نفسً 

). 

ن كالم أبً هرٌرة ألنه ٌمتنع منه صلى هللا والذي نفسً بٌده...الخ " مفقوله "  -

ٌبرها تكن إذ ذاك موجودة حتى أن ٌتمنى الرق وألن أمه لم علٌه وآله وسلم
ٗٗ
. 

 وأقسام المدرج فً اإلسناد ثالثة : *

 أن ٌكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادٌن مختلفٌن فٌروٌهما بأحدهما . -ٔ

ن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول رواه سعٌد بن أبً مرٌم ع حدٌث   :مثاله -

قال : ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال  هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم

 تنافسوا ... الحدٌث.

مدرج أدرجه ابن أبً مرٌم من حدٌث آخر لمالك عن أبً فقوله " وال تنافسوا "

) إٌاكم عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلمالزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة 

 وال تحاسدوا (.وال تنافسوا والظن فإن الظن أكذب الحدٌث وال تجسسوا 

ول : " وال تنافسوا " وهً فق علٌه من طرٌق مالك ولٌس فً األوكال الحدٌثٌن مت

 فً الثانً .

                                                           
ٕٗ
 (. ٕٓٗالتدرٌب ) صـ   
ٖٗ
 (. ٕٔٗالمصدر السابق ) صـ  
ٗٗ
 (. ٕٓٗالتدرٌب ) صـ  



 

ابن أبً مرٌم عن مالك عن ابن شهاب وإنما ٌروٌها مالك قال الخطٌب : وهم فٌها 

فً حدٌثه عن أبً الزناد
ٗ٘
 . 

ا من جماعة مختلفٌن فً إسناده  -ٕ عنهم باتفاق وال فٌروٌه أن ٌسمع الراوي حدٌثا

 ٌبٌن ما اختلف فٌه.

سفٌان الثوري عن واصل حدٌث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن  :مثاله -

عمش عن أبً وابل عن عمرو بن شرحبٌل عن عبد هللا قال : قلت ومنصور واأل

 ٌارسول هللا أي الذنب اعظم ... الحدٌث .

ال ٌذكر فٌه ألعمش ألن واصالا افرواٌة واصل هذه مدرجة على رواٌة منصور و

ا بل ٌجعله  اه شعبة ومهدي بن مٌمون عن أبً وابل عن عبد هللا هكذا روعمرا

 ومالك بن مغول وسعٌد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطٌب .

ا ٌحٌى بن سعٌد القطان فً رو اٌته عن سفٌان وفصل وقد بٌن اإلسنادٌن معا

ه عن عمرو بن علً عن ٌحٌى عن خر رواه البخاري فً صحٌحأحدهما من اآل

وابل عن عمرو عن عبد هللا وعن أبً عمش كالهما عن ان عن منصور واألسفٌ

سفٌان عن واصل عن أبً وابل عن عبد هللا من غٌر ذكر عمرو
ٗٙ
. 

ا من قبل نفسه فٌظن  -ٖ أن ٌسوق الراوي اإلسناد فٌعرض له عارض فٌقول كالما

 سناد فٌروٌه عنه كذلك .بعض من سمعه أن ذلك الكالم هو متن ذلك اإل

بت بن موسى سماعٌل بن محمد الطلحً عن ثامارواه ابن ماجه عن إ :مثاله -

بً سفٌان عن جابر مرفوفاا )من كثرت الزاهد عن شرٌك عن األعمش عن أ

 صالته باللٌل حسن وجهه بالنهار (.

 شرٌك وهو ٌملً وٌقول : حدثنا األعمش عن أبً سفٌان قال الحاكم : دخل ثابت عن

لما وسكت لٌكتب المستملً فصلى هللا علٌه وآله وسلم  رسول هللا عن جابر قال : قال

صالته باللٌل حسن وجهه بالنهار ( وقصد بذلك  نظر إلى ثابت قال : ) من كثرت

ا لزهده   .وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك اإلسناد فكان ٌحدث به  ثابتا

                                                           
ٗ٘
 (. ٕٕٗالمصدر السابق ) صـ   
ٗٙ
 (. ٖٕٗالتدرٌب  ) صـ  



 

بً سفٌان ك فإنه قاله عقب حدٌث األعمش عن أ: إنما هو قول شرٌ قال ابن حبان

عن جابر ) ٌعقد الشٌطان على قافٌة رأس أحدكم ... الحدٌث ( فأدرجه ثابت فً 

الخبر
ٗ0
. 

ما أدرج فٌه أو ٌدرك اإلدراج بورود رواٌة مفصلة للقدر المدرج م : فائذة *

المطلعٌن أو باستحالة كون  ة على ذلك من الراوي أو من بعض األبمبالتنصٌص 
ٌقول ذلك النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

ٗ8
 

 

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
ٗ0
 ( . ٕ٘٘التدرٌب ) صـ   

 
ٗ8
 ( . ٕ٘ٔالنزهة  ) صـ   



 

 المدبج ورواية األقران
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 صاحب . :أيوما روى كل قرٌن( قوله )

 المقارب له فً السن والطبقة . :قوله )عن أخه( أي

قوله )مدبج( هو مأخوذ من دٌباجتً الوجه وهما الخدان فسمً المدبج بذلك لتساوي 

 الراوي والمروي عنه كما ٌتساوى الخدان .

 افتخر بمعرفته . :قوله )وانتخه( أي

 خر كأبً هرٌرة وعابشة أو الزهري فالمدبج : أن ٌروي كل من القرٌنٌن عن اآل

ٌنً فإذا لم ٌرِو كل منهما وعمر بن عبد العزٌز أو أحمد بن حنبل وعلً بن المد

ا بل ٌسمى من رواٌة االقران .عن اآل  خر فال ٌسمى مدبجا

ٌرو  مثالا : صالح مساوي ألحمد فً السن والطبقة  فروى صالح عن أحمد ولم  -

ح فهذا من رواٌة األقران وإذا روى صالح عن أحمد وأحمد عن أحمد عن صال

صالح فهذا هو المدبج 
ٗ2
 . 

 "عن"بدال أال ٌظن الزٌادة فً االسناد أو إ معرفة هذا النوع هو :فائذةو *

بالواو . 
٘ٓ

 

 

                                                           
ٗ2
 (. ٖٓٙالسٌر الحثٌث ) صـ  
٘ٓ
 (. 2ٔ٘تدرٌب الراوي ) صـ  

 وما روى كل قرٌن عن أخه       مدبج فاعرفه حقا وانتخه



 

 المتفق والمفترق
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

ا ( أي –رحمه هللا  -قوله  ا وخطا . :) متفق لفظا  نطقاا وكتابةا

 فً االسماء . :)متفق( أي

 مثله كما فً القاموس . :)وضده( أي

 فً المعنى الذي ذكرنا وهو االتفاق فً النطق والكتابة . :)فٌما ذكرنا( أي

 –رحمه هللا  -شخاص وقد ٌتوهم بعضهم من عبارة الناظم  : فً األ)المفترق( أي

وإنما هو قسم مفترق وهذا غٌر صحٌح الأنهما قسمان قسم ٌسمى المتفق واآلخر 

 شخاص .فً األٌسمى بالمتفق والمفترق أي متفق فً النطق والكتابة ومفترق  واحد

 وهو أقسام :

 سماء آبابهم كالخلٌل بن أحمد  ستة.من اتفقت أسماؤهم وأ  -ٔ

سماء آبابهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان   من اتفقت أسماؤهم وأ  -ٕ

 أربعة كلهم فً عصر واحد .

من اتفق فً الكنٌة والنسبة كأبً عمران الجونً   اثنان عبد الملك بن حبٌب   -ٖ

 سهل البصري . الجونً وموسى بن

 ربعة .االسم وكنى األب كصالح ابن أبً صالح   أ ما اتفق فً  -ٗ

ا متفق              وضده فٌما ذكرنا المفترق ا وخطا  متفق لفظا



 

نسابهم كمحمد بن عبد هللا االنصاري   ء آبابهم وأسماما اتفقت أسماؤهم وأ  -٘

اثنان
٘ٔ
. 

 

ا عرفة هذا النوع : خشٌة أن ٌظن األم فائذةو * ا واحدا شخاص شخصا
ٕ٘
. 

وربما ٌكون أحد المشتركٌن ثقة واآلخر ضعٌفاا فٌضعف ما هو صحٌح أو ٌصحح ما 

هو ضعٌف 
ٖ٘
. 

 

 

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٘ٔ
 (. 8ٔ٘ – 0ٙ٘تدرٌب الراوي ) صـ  
ٕ٘
 (. 0ٙٔالنزهة ) صـ  
ٖ٘
 ( . 2ٕٙ/  ٗفتح المغٌث )  



 
 

 

 المؤتلف والمختلف
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 نساب أو الكنى.أو األلقاب أو األ : باالسماء)مؤتلف متفق(  أي 

 دون النطق . ( أي:فقط)بالكتابة  :) الخط( أي 

 ومثله . :)وضده( أي 

 نطقاا . :)مختلف( أي 

ن تغلط فً هذه االسماء كأن تشدد مخففاا أو : احذر الوقوع فً أ)فاخش الغلط( أي 

ا ونحو ذلك .  تخفف مشددا

 ن المؤتلف والمختلف قسمان وإنما هو قسم واحد وال ٌتوهم من كالم الناظم أ

و تختلف نطقاا سواء كان  نساب خطاا وهو أن تتفق االسماء أو األلقاب أو الكنى أو األ

 . الشكل  أم  النقط    ختالفمرجع اال

 مثلة ذلك فً االسماء :فمن أ 

 )  ساّلم (  و )  ساَلم ( -

ٌّاش  ( -  )عّباس  (  و  ) ع

  لقاب :نساب واألأمثلة ذلك فً األومن 

 مؤتلف متفق الخط فقط            وضده مختلف فاخش الغلط



 

  و)الحمال( و)الجمال( (( و)العبسًالعٌشً)العنسً(  و) -

 مثلة ذلك فً الكنى :ومن أ 

َدةأبو َعبِ )أبو ُعَبٌَدة( و)  - ٌْ. ) 

معرفة هذا النوع الحذر من التصحٌف فمعرفته من مهمات هذا الفن حتى  وفائذة *

 قال علً ابن المدٌنً : " أشد التصحٌف ما ٌقع فً االسماء "

 ٗ٘ال ٌدخله القٌاس  وال قبله شًء ٌدل علٌه وال بعده  ءشًووّجهه بعضهم بأنه 

 

 

 

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٘ٗ
 ( وما بعدهإٕٕ/   ٗانظر فتح المغٌث )  



 

 المنكر
 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

 أحد قسمٌهبعرف المنكر  –رحمه هللا  –الناظم 

أو" ما  " وهو الفرد الذي لٌس فً راوٌه من الثقة واالتقان ما ٌحتمل معه تفرده " 

ه دون أو" المضعف فً بعض مشاٌخ انفرد به المستور أو الموصوف بسوء الحفظ "

 شاهد "بعض بشًء ال متابع له وال 

 وهذا القسم هو الذي ٌوجد فً إطالق كثٌر من أهل الحدٌث .

 : مثاله 

ً وابن  ماجه من رواٌة أبً زكٌر ٌحٌى بن محمد بن قٌس عن ما رواه  النساب

ا : " كل و البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة مرفوعا

 كله غضب الشٌطان ... " الحدٌث .أ

هذا منكر تفرد به أبو زكٌر وهو شٌخ صالح أخرج له مسلم فً قال النسابً:

لغ من ٌحتمل تفرده بل قد أطلق علٌه األبمة القول المتابعات غٌر أنه لم ٌبلغ مب

 بالتضعٌف :

 قال ابن معٌن : ضعٌف  -

 وقال ابن حبان : ال ٌحتج به . -

 وقال العقٌلً : ال ٌتابع على حدٌثه . -

 والمنكر الفرد به راو غدا          تعدٌله ال ٌحمل التفردا



 

وأورد له ابن عدي أربعة أحادٌث منا كٌر 
٘٘
. 

 

 كثرٌن : م المنكر وهو المعتمد على رأي األقساالقسم الثانً من أ

 لضعٌف لمن هو أولى منه ""مخالفة ا

 : مثاله 

ٌِّب بن حبٌب وهو أخو حمزة ما رواه ابن أبً حاتم من طرٌق ُحبَ  بن حبٌب ـ

الزٌات المقرئ عن أبً إسحاق عن العٌزار بن حرٌث عن ابن عباس عن النبً 

 الجنة  "حج البٌت وصام وقرى الضٌف دخل آتى الزكاة وو"  من أقام الصالة 

سحاق موقوفاا وهو غٌره من الثقات رواه عن أبً إ نقال أبو حاتم : هو منكر أل -

المعروف 
٘ٙ
. 

فحبٌب بن حبٌب هذا ضعٌف قال فٌه  أبو زرعة واهً الحدٌث خالف  قلتُ :  *

( فً رفع هذا الحدٌث  2ٕٕ٘ٓ معمر بن راشد كما فً مصنف عبد الرزاق )

 على حدٌثه بالنكارة . ومعمر قد أوقفه وهو ثقة إمام فحكم

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 

 

                                                           
٘٘
 ( .  ٕٕٔ – ٕٔٔ(   و  التدرٌب  ) صـ  0ٕٗالنكت  ) صـ   
٘ٙ
 (. 22 – 28(   و  النزهة    ) صـ  0ٕٗالنكت  ) صـ   



 

 المتروك
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 الحدٌث . :قوله ) متروكه ( أي

 ما تفرد برواٌته واحد . :قوله ) ما واحد به انفرد ( أي

 وقد أجمع المحدثون على تضعٌف هذا المتفرد . :( أيقوله ) وأجمعوا لضعفه 

 فهو كالمردود الموضوع وان كان أخف منه . :قوله ) فهو كرد ( أي

: فالحدٌث الذي راوٌه متهم بالكذب بأالٌروى إال من  -رحمه هللا   –قال السٌوطً 

فً غٌر الحدٌث  –أي الكذب  –جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به 

ٌسمى المتروك وهو نوع مستقل ذكره   كثٌر الغلط أو الفسق أوالغفلة ، بوي أوالن

شٌخ االسالم 
٘0
 كحدٌث صدقة الدقٌقً عن فرقد عن مرة عن أبً بكر . 

وحدٌث عمرو بن شمر عن جابر الجعفً عن الحارث عن علً . اهـ
٘8
  

ا المطروح . قلتُ :  *  وٌسمى مثل هذا أٌضا

 

 

*      *       * 
                                                           

٘0
 (. ٕٕٔ – 0ٔٔأي الحافظ ابن حجر فً النزهة  ) صـ  
٘8
 ( . ٖٕٔالتدرٌب  )   

 متروكه ما واحد به انفرد           وأجمعوا لضعفه فهو كرد 



 

 الموضوع
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 المكذوب . :( أيقوله:)والكذب

 المخترع . :( أي)المختلق 

 من قبل واضعه . :أي)المصنوع( 

 

 . " الموضوع لغةا : " الملصق 

    ا  : " هو المختلق المصنوع اصطالحا
٘2
للقواعد وراوٌه  اأو ما كان متنه مخالفا  

 اكذابا 
ٙٓ
 . " 

مارواه ابن الجوزي من طرٌق محمد بن شجاع البلخً عن حبان بن هالل  :مثاله -

ا : )سلمة عن أبً المهزم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنهعن حماد بن  إن مرفوعا

 ( رس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منهاهللا خلق الف

ا فً دٌنه  وفٌه أبو وهذا ال ٌضعه مسلم و المتهم به   محمد بن شجاع  كان زابغا

ا  المهزم   قال شعبة : رأٌته لو أعطً  درهماا وضع خمسٌن حدٌثا
ٙٔ
. 

 

 

                                                           
٘2
 ( . ٕٗٗتقرٌب النووي مع التدرٌب )صـ   
ٙٓ
 ( . 8ٖالموقظة  للذهبً )صـ   
ٙٔ
 ( . 8ٕٗالتدرٌب )صـ   

 والكذب المختلق المصنوع         على النبً فذلك الموضوع 



 

 كيف يعرف الموضوع ؟

 ٌعرف الموضوع بـ:

 بإقرار واضعه . 

 .أوركاكة ألفاظه 

 أو فساد معناه.

 أومجازفة فاحشة.

 الصحٌحة مخالفة لما ثبت فً الكتاب والسنةأو
ٕٙ
. 

 الحامل للواضع على الوضع ! -

 إما عدم الدٌن كالزنادقة .

 غلبة الجهل كـ بعض المتعبدٌن .أو

 فرط العصبٌة كـ بعض المقلدٌن .أو

 اتباع هوى بعض الرؤساء .أو

 شتهار .أواإلغراب لقصد اال

بإجماع من ٌعتد به إال أن بعض الكرامٌة وبعض   وكل ذلك حرام

المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع فً الترغٌب والترهٌب وهو خطأ من 

فاعله نشأ عن جهل ألن الترغٌب والترهٌب من جملة االحكام الشرعٌة 
ٖٙ
 . 

 التحديث به ؟ و روايته حكم -

و حكام أو القصص أبوضعه سواء كان فً األ  تحرم روايته مع العلم

ا ببٌان وضعه وهذا   ؛ مجمع عليهالترغٌب أو غٌرها إال مقرونا

أحد  كذب : ) من حدث عنً بحدٌث ٌرى أنهلقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم

( عن سمرة بن جندب رضً  2/  ٔقدمة " )الكاذبٌن ( رواه مسلم فً " الم

 . هللا عنه
                                                           

ٕٙ
 ( . ٖٕٔ – ٕٕٔاختصار علوم الحدٌث  ) صـ 
ٖٙ
 ( . ٕٔٔالنزهة  )صـ   



 

*      *       * 

 الخاتمة
 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  

 

 

 الشرح  

 هذه المنظومة . :وقد أتت ( أيقوله : )

( وهو كل حجر ٌستخرج منه شًء ٌنتفع به كالجوهر)  
ٙ٘
 . 

 المستور المصون . :( أيالمكنون) 

( النظم لغةا : " هو التألٌف وضم الشًء الى شًء آخر منظومة البٌقونً) 
ٙٙ
 . 

 

 

 

*      *       * 

 

                                                                                                                                                                                                                 
ٙٗ
 ( .ٕٕٔ(  و  النزهة   )صـ ٕٗٗانظر التدرٌب ) صـ  
ٙ٘
 القاموس )  باب الراء  فصل الجٌم  (.  
ٙٙ
 القاموس ) باب المٌم  فصل  النون  (.  

 وقد أتت كالجوهر المكنون         سمٌتها منظومة البٌقونً



 

 : -رحمه اهلل   -*ق ال الناظم  
 

 

 الشرح  

أ :أي  أن أبٌاتها أربعة وثالثون بٌتا

 أو ٌزاد . ددها حفظها من أن ٌسقط منها بٌت  ذكر عوفائذة 

 

 واحلمذ هلل رب العاملني 

 وصلى اهلل على نبينا حممذ وعلى آله  و صحبه أمجعني .

 

 

 

 

 

*      *       * 
 

 

 

 فوق الثالثٌن بأربع أتت            أبٌاتها ثم بخٌر ختمت  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


