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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

الحؿدهلل حؿدًا كثقرًا صقبًا مباركًا فقف ، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك 

 أجؿعقـ . فطؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحب

 ما بعد .....أ

، وهوق  ف، وطؾق مؽاكت ففنن العؾؿ تاج وقار الؿسؾؿ ، ومصدر شرف

 ذلت ٕجؾف الساطات .ؿر بف الزمان ، وبُ خقر ما طُ 

حػوووظ الؿختصووورات ، و وووبط  ،ـ وسوووااؾ العؾوووؿ ال ووورطكومووو

توووقفر الققوووت وتختصووور الطرتوووؼ ، وتثبوووت  لالتووو ،الؿـظقموووات

 ..الؿعؾقمة

ىف تفامووة العووا  الؿـصوور  ، ىف ) دورة طؾؿقووة   وقوود تسوور اهلل ققووا  

كان مـ برامجفا درس  بؿثؾث الرتش بـ أبك صالب  لجامع طؾ)

حسووب لبقؼقكقووة   ) الؿـظقمووة اق  الحوودتث ، وهووق شوورح وىف طؾوو
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

اختقووار اوخووقة الؿ وورفقـ ، وقوود شوورحتفا شوورحًا مقسوورًا خوو   

توودوتـفا بوودا لوول ط وورة أتووا  تؼرتبووًا ، بعوود صوو ة الػجوور ، وقوود 

م اركة متقا عة ىف مجوا   ،ذا أقدمفاوصباطتفا ، وتؿ ذلؽ ، وهلك

طؾوك الؿـظقموة  الػجرتوةل ) إموالطؾق  الحدتث ، وقود أسوؿقتة 

 البقؼقكقة   .

 ،وسوللقا ،لد حػظ طودد يقور قؾقوؾ الؿـظقموة ، وققودوا إموالوق

وكاق ووقا ، وكووان الؿ ووفد مػعؿووًا بووالخقر والػااوودة ، فجووزى اهلل 

وبوووارك ىف جفوووقد الؿ ووورفقـ ، وأكثووور اهلل موووـ  ،الطووو ب خقوووراً 

أن تعؾؿـووا مووا تـػعـووا ، وأن تـػعـووا بؿووا  الؿسوومو أمثووالفؿ ، واهلل 

 وإخ صا ، إكف جقاد كرتؿ . طؾؿـا ، وأن تزتدكا طؾؿًا وصدقًا

 الؿملػ

 هو3648محر   35اوثـقـ 

   4007فبراتر  43
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الحؿدهلل ، والص ة والس   طؾوك رسوق  اهلل وطؾوك آلوف وصوحبة 

 وبعد ...،    ومـ وآه 

 وأدركوقاخقة الػض ء ، الذتـ التػتقا إلك أهؿقة العؾوؿ فلشؽر او

لقوة ، فسوارطقا وف الحاأتا  الػتـ ، وإبان الظر فضؾف ، ٓ سقؿا يف

قطقووة تقووة ، ومـاشووط تربقتووة ، تفوودف إلووك ؿؾإلووك إقامووة دورات ط

ال باب الؿسؾؿ ، وتلسقس ثؼافة صحقحة لقـتؼؾ مـ خ لفوا إلوك 

ؼطووع دابوور أهووؾ إهووقاء ، بحووار العؾووؿ ، وكـووقز الؿعرفووة ، ولق

 ففؿ إما :  ،الذتـ ٓ ترتدون بال باب خقراً  والجفؾة ،

ؼودمقا لفوؿ مقااود ت أو ،بعود احتوقاافؿ ، أن تتركقهؿ سوبفؾ ً  -3

 ..! والتؾفقة الؿطؾؼة الرفاه
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 !!دون طؾؿ أو بصقرة.،   ةً قرأو تؼقمقا ب حـفؿ حؿاسًا ويَ  -4

لتؽ وػ لؾ ووباب  ،هووذه الودورات العؾؿقوة الؿػقوودة تولتلوبوذلؽ 

شرف العؾؿ ، وتػتح لفؿ مغؾؼف ، وتبوقـ يامضوف ، وتؽوقن سوبق ً 

أتوًا  ، ختوزا  العؾوؿآ تؿؽوـ  فة ، ٕكومعقـًا طؾك الجد والؿقاصؾ

، لؽـفووا  كووان كقطووف ىف موودة أتووا  وجقووزة ، ٕن العؾووؿ واسووع فسووقح

 فؿة ، ومػتاح لؾؿعرفة .مفؿاز لؾجد ، وإشعا  لؾ

وٕهؿقووة الووودورات العؾؿقووة ، ٓ سوووقؿا الؿؽثػووة ، وىف مختؾوووػ 

ىف مـواصؼ  ةالػـقن اتجف إلقفا طؾؿاؤكا إفا ؾ ، وم اتخـا إجؾو

ُسوررت بفوا  ،ة مـ الؿؿؾؽة ، وكـت إذا رأتت تؾؽ اوط كاتطد

 والثؼاىف . لؿؾتفا ل بابـا ، و رورة بـاافؿ العبلهؿق لؿلعؾ
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والؼصوقؿ لؿوا رأتوت  وجودة وقد قؾت ىف بعض زتواراتك لؾرتوا 

 تؾؽ الدورات ، ومـ طؾقفا مـ أهؾ العؾؿ :

 هؾّؿوووقا لؾجوووقاهر الؿضوووّقةْ 

 

 ىف دورِة الؿ وووواتع العؾؿقووووةْ  **

 

 تختصوووُر الزموووان والعؾقموووا

 

 وتقسوووُع العؼوووق  والُػفقموووا **

 

 شووووووامؾٌة ققؿووووووة مقسوووووورةْ 

 

رةْ  **  بفا الؿتقن قد سَرت محورر

 

 **وووووووووووووووووووو**

 تزتـفووووا ال ووووققخ بووووالتعؾقِؼ 

 

 وجووووقدة التـبقووووة والتحؼقووووِؼ  **

 

 حوووافزٌة لؾجووود والتحصوووقؾِ 

 

 وافقوووة اوتضووواح والتؽؿقوووؾِ  **

 

 ل وققخِ تحظك بصوػقٍة موـ ا

 

 لفؿ طؿقُؼ الػضؾ والرسقخِ  **

 **وووووووووووووووووووو**

ـِ   فقالفوووا موووـ مؾتؼوووك ثؿوووق

 ز 

ـِ  **  لؾطالوووب الؿجتفووود الؿتوووق
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ـْ هّؿف التحصوقُؾ والزموانُ   َم

 

 وتؼظووووُة الػووووماد واوتؿووووانُ  **

 

 وإكرفووووا الطرتووووُؼ لؾجـوووواِت 

 

ـٍ وىف هباِت  **  والساطك ىف ُحْس

 

 وإكرفووووووا ققاطووووووُد الثبوووووواِت 

 

 ىف زمووـ الَحووْقر وآكػوو ِت  **

 

 وإكفووووووا َمبوووووواهج إرواح ِ

 

 ومركوووُب الـجووواة والـجووواح ِ **

 

 ترقووك بفووا التؾؿقووذ والـبقووُؾ 

 

 وت وووتػل الطوووامح والعؾقوووُؾ  **

 

 **وووووووووووووووووووو**

 وتغووورس الووودطاَة والط بوووا

 

 وتـ وووور الؿػقوووود والصووووقابا **

 

 ٕكفوووا موووـ َسؾَسوووؾ الؼووورآنِ 

 

 ـة الرتوووانِ وموووـ ربقوووع السووو **

 

 طؾك ُخطك إفذاذ وإس ِف 

 

 لووقس بؿ ووبقٍه وٓ اكحووراِف  **

 

 **وووووووووووووووووووو**

 وال ووؽُر لؾؿ وواتع الصووـّاِع 

 

 وساسوووة اوطوووداد وآمتووواعِ  **
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 موووـ ابتغوووقا معوووالَك إموووقِر 

 

 لصووػقِة ال ووباب والجؿفووقِر  **

 

 وقّربووووقا العؾووووقَ  كووووالملل

 

 لللوووذلؽ الؽسووو ن والؿثوووا **

 

 **وووووووووووووووووووو**

 فسووارطقا تووا مع ووَر ال ووباِن 

 

 إلووك ربووقع الؿجوود والجـووانِ  **

 

 واكضوووؿقا ىف فقوووالؼ التػؼقوووِف 

 

 ولووووقس ىف مـاكوووود الترفقووووفِ  **

 

 

وقبووؾ أن أشوورع ىف شوورح الؿووتـ الؿخصووص ىف طؾووق  الحوودتث ، 

 أقد  هـا بؿؼدمتقـ مفؿتقـ :

 ة الؿسؾؿ إلقة .وحاج ،فإولك : ىف فضؾ العؾؿ وأهؿقت

، وثؿراتف ، وطاادتف طؾك ص بوف  يالثاكقة : ىف شرف الحدتث الـبق

 وحؿؾتف .
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 فلما ما تتعؾؼ بالؿؼدمة إولك :  

، فالعالؿ فضؾف طظقؿ ، وشرفف كبقر ، والـصقص ىف ذلوؽ متوقافرة

 وإحادتث متظافرة .

ـَ آَمـُووقا ِمووـُؽؿْ قووا  تعووالك :  ـَ ُأوُتووقا الِعْؾووَؿ َوا َتْرَفووِع اهللُ الرووِذت لرووِذت

 [] الؿجادلة :    33َواهللُ بَِؿا َتْعَؿُؾقَن َخبِقٌر ) َدَرَجاٍت 

َوُأْوُلوقا الِعْؾوِؿ َقااِؿوًا  َواْلَؿ اَِؽوةُ  إَِلَف إِٓر ُهقَ   َٓ   َشِفَد اهللُ َأكرفُ وقا  : 

 [] آ  طؿران :      :3إَِلَف إِٓر ُهَق الَعِزتُز الَحؽِقُؿ )  َٓ   بِاْلِؼْسطِ 

بِّ ِزْدكِل ِطْؾؿًا )وقا  :            )صف   336َوُقؾ رر

ـَ َتْعَؾُؿوقنَ قوقا  :  ـَ  ْؾ َهوْؾ َتْسوَتِقي الروِذت َؿوا   َٓ  َوالروِذت َتْعَؾُؿوقَن إِكر

ُر ُأْوُلقا     الزمر )  ;إَْلَباِب ) َتَتَذكر
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ـَ ُأوُتوقا الِعْؾوؿَ َبْؾ ُهوَق آَتواٌت َبقِّـَواٌت فِول ُصوُدوِر اوقا  :    َوَموا لروِذت

 [] العـؽبقت   ;6َتْجَحُد بِآَتاتِـَا إِٓر الظرالُِؿقَن )

مـ سؾؽ ) صحقح مسؾؿ :  قف وسؾؿ ، كؿا يفوقا  صؾك اهلل طؾ    

 سفؾ اهلل لف بف صرتؼًا إلك الجـة   . صرتؼًا تؾتؿس فقف طؾؿًا،

 مـ العؾؿ   .  بلفضَؾ : ) ما ُطبد اهللقا  سػقان الثقرى رحؿف اهلل     

 أبووا بؽوورٍ دطقتووؽ لووق أجبتووووا

      

 إلووك مووا فقووف حظووووؽ لووق طؼؾتووا **

 

 إلووك طؾووٍؿ تؽووقن بووف إماموووووًا

 

 مطاطووووًا إْن كفقوووت وإن أمرتوووا **

 

 وتجؾق ما بعقـوؽ موـ ِي واها

 

 وتفووودتؽ الطرتوووؼ إذا  ؾؾتووووا **

 

 **وووووووووووووووووووو**

 تزتووود بؽثووورة اوكػوووووواِ  مـوووف 

 

 وتوووـؼص إن بووووف كػووووا شوووددتا **

 

 فؾق قد ذقَت مـ حؾقاه صعؿًا

 

 ٔثوووورَت التعؾوووووووَؿ واجتفوووودتا **
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 فؼقت الوروح أرواح الؿعواي

 

 ولقس بلن صعؿووت وٓ شوربتا! **

 

 **وووووووووووووووووووو**

 وت تد الحاجة إلك العؾؿ ال رطك ٕمقر : 

موا  يػ تعبود اهلل ، وتومدأكؽ لـ تػفؿ دتـ اهلل إٓ بالعؾؿ ، إذ كق -3

 افتر ف طؾقؽ ؟ !

 إكف صرتؼ لؾثبات طؾك دتـ اهلل . -4

 أكف الؿخرج أتا  الػتـ وال دااد .  -5

 أكف السبقؾ إلك طز إمة وإطادة مجدها . -6

 أكف مـقة الؿممـ وباب سعادتف واستؿتاطف ىف هذه الحقاة . -7

 الثاكقة : ىف شرف الحدتث الـبقى الؿؼدمة 
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، وباب لؾتخصص فقف ، فؾـ  صطؾح صرتؼ لػفؿ الحدتِث طؾؿ الؿ

مووا لووؿ تووتعؾؿ أصووق   ،تؽووقن محوودثًا بصووقرًا ، وٓ حافظووًا متؼـووًا

الحوودتث وتعوورف الصووحقح والحسووـ والضووعقػ ، وٓ تووتؿ لووؽ 

 ذلؽ إٓ مـ خ   طؾؿ مصطؾح الحدتث الذى هق :       

ث عرف بفا أحقا  السـد والؿتـ مـ حقوتُ  ،) طؾؿ بلصق  وققاطد

 الؼبق  والرد   . 

 قا  السققصك : ىف ألػقتة :

ـٍ وسـْد  ** طؾُؿ الحدتِث ذو ققاكقـ ُتَحْد                 ُتدَرى بفا أحقاُ  مت

 

 وتؿؽـ تؾخقص فقااد دراسة الؿصطؾح فقؿا تؾك :

 حتجاج بفا.ٓمـفج ىف تؾؼك إخبار ، وتؿققزها قبؾ ك رها وا -3
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والضووووعػاء  ءإطووودا أصوووؾ مفوووؿ لحػوووظ السووووـة ، وك وووػ -4

 والق اطقـ .

التووك بووذلفا أاؿووة الحوودتث ىف  ،التعوورف طؾووك الجفووقد العظقؿووة -5

، قا  سعقد بـ الؿسقب: )إكوا كـوا كسوقر خدمة الدتـ وصقن السـة

 . الؾقالل وإتا  يف صؾب الحدتث القاحد . ...

سبقؾ لؾتخصص ىف الحدتث والتؿؽـ فقف ، وهق بقت الؼصوقد ،  -6

، وزبودة الؽو   ، فونن طؾوؿ الحودتث موـ أشورف  وصػقة الؿؼا 

العؾووق  وأجؾفووا ، وصالبووف تعووقش بقووووـ رسووق  اهلل صووؾك اهلل طؾقووف 

) أٓ تسووتقحش مووـ ققووووؾ ٓبووـ الؿبووارك :  ،وسووؾؿ وصووحابتف

الجؾقس لقحدك ؟ فؼا  : كقػ تستقحش مـ هق مع رسوق  اهلل 

 وصحابتف   ؟ ! 
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فبؾغف  ،مرءًا سؿع مـا شقئًار اهلل اّض ) كقا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : و

 أوطك مـ سامع   . غٍ فرب مبؾر   كؿا سؿعف 

 والدارس لؾحدتث الـبقى  تحظك بالثؿرات التالقة :

 صحة الـفج باقتػاء صرتؼ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . -3

 كثرة الص ة والس   طؾك رسق  اهلل صؾك طؾقف وسؾؿ . -4

  قف وشؿااؾف . التخؾؼ بلخ   رسق  اهلل ٓص طف طؾك أخ -5

 وقد ققؾ فقفؿ :  فة أهؾ الحدتث ىف سؿتفؿ وآدابفؿ ،م اب -6

 . اف صحبقكػاَس أف تصحبقا كػَس  لؿ وإنْ هؿ آ  الـبل  الحدتِث  أهُؾ 

التوك قوا  فقفوا صوؾك  ،كدراج ىف الطااػة الـاجقة الؿـصوقرةٓا -7

: ) ٓ توزا  صااػوة موـ أمتوك ىف الخبز الؿتقاتر  كؿا اهلل طؾقف وسؾؿ

حؼ ضؾفرتـ ، ٓ تضرهؿ مـ خذلفؿ وٓ مـ خالػفؿ حتك طؾك ال
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أهوؾ الحودتث وحؿؾوة  العؾؿاءطتبرهؿ أكثر اوقد  أمر اهلل   . لتلت

 ثار .أ

فؼد رشح  ..ىف هذه الدورة ، أما ما تتعؾؼ بالؿتـ الؿطؾقب شرحف

ؾح الحدتث ، وهك مـظقموة سوفؾة اوخقان متـ البقؼقكقة ىف مصط

 : ة وطؾقفا مآخذ . مـفا سؾس

 ختصار طؾق  الحدتث وطد  اوتقان طؾقفا كؾفا .ا  -3

 ؾطد  التقفقؼ ىف إصابة حودود بعوض إكوقاع ، وبعضوفا مّثو  -4

دون تعرتػ لفا ، ومع ذلؽ ٓ بلس بفا كؿؼدموة لطالوب طؾوؿ  لفا

 الحدتث .

 وهـا مسااؾ :

 ترجؿة الـاضؿ . -3
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 شروح الؿـظقمة . -4

  بط الؿـظقمة . -5

 أما الؿسللة إولك :

الؿـظقمة هق ال قع طؿر بـ محؿد بـ فتقح البقؼقي ،  فـاضؿ هذه

ٓ تعرف لف ترجؿة صقتؾوة ، تؽ وػ دقوااؼ حقاتوف ، وقود ققوؾ إكوف 

) معجووؿ كؿووا أفوواده إسووتاذ كحالووة ىف كتابووف  ل ،محوودث وأصووقل

 الؿملػقـ  .

كؾوك رِ وأتضًا الزِ ولؿ تترجؿ لف سقى كحالة ىف معجؿ الؿملػقـ ، 

وهك أسطر قؾقؾة .وٓ تعورف وفاتوف   .)إط   ىف كتابف الؿ فقر

هوو ، لوف كتواب  30:0أتضًا ، لؽـ ذكروا أكف كوان حقوًا قبوؾ طوا  

وتـسب لف هوذه الؿـظقموة ) فتح الؼادر الؿغقث   .مخطقط اسؿف 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ل)شوووافعالبقؼقكقوووة الوووقجقزة .وقووود أفووواد بعوووض ال وووراح أكوووف 

وسؽـ دم ؼ أتضًا . هذا ما أطرفوف طوـ الـظوا  ، واهلل الؿذهب .

 الك أطؾؿ .تع

 أما الؿسللة الثاكقة :

ختصوارها ب وروح اُشرحت هذه الؿـظقمة طؾك  شروح الؿـظقمة

 قدتؿة وحدتثة .  ،كثقرة 

 فؿـ الؼدتؿة :

 ةالـخبة الـبفاكقة شورح الؿـظقموة البقؼقكقوة لؿحؿود بوـ خؾقػو -3

 الـبفاكك . 

 شرح الزرقاكك . -4
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ة حاشوووقة إْجفوووقري طؾوووك شووورح الزرقووواكك لؾ وووقع ططقووو -5

 إجفقرى .

 ؾ ، لؾ قع سقػ الرحؿـ أحؿد .فّ الَسْفؾ الؿس -6

التؼرترات السـقة ، لؾ قع حسوـ محؿود الؿ واط موـ طؾؿواء  -7

 مؽة .

 بف .االبفجة الق قة لؾ قع محؿقد ك  -8

 ومـ شروح الؿعاصرتـ :

 شرح ٓبـ طثقؿقـ . -3

 شرح ٓبـ جبرتـ ) الثؿرات الجـقة   . -4

مػقد مع  هقالؿؽقة   . و لمالٕشرح لؾعؾقان مطبقع باسؿ ) ا -5

 اختصاره .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 التعؾقؼات إثرتة لعؾك حسـ الحؾبك . -6

 الدرر الـؼقة ٕحؿد الخالدى . -7

 شرح محؿد إبراهقؿ السؾػك الجزاارى . -8

سوؿف إسوئؾة السوـقة طؾوك الؿـظقموة البقؼقكقوة ارح ٓمرأة وش -9

طؾوك شوبؽة  ةوتعرف بل  الؾقث. ) وأكثر هذه ال وروح مقجوقد

 جزى اهلل الجؿقع خقرا. .اوكتركت  

 الثالثة : 

 حػوظتأما ما تتعؾؼ بضبط الؿـظقمة ، فؿفؿ جدًا لؾطالب قبوؾ أن 

 الؽؾؿات ، لقسؾؿ الطالب الؾحوـ ، وتعرف شؽؾ فأن تضبطمتـا، 

 وٓ تؼع ىف الخطل والتصحقػ ، وتحصؾ لف العؾؿ الصحقح .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 قا  الـاضؿ رحؿة اهلل :

 بالحؿووووِد مصووووؾقًا طؾووووك أبوووودأُ 

             

 محؿوووٍد خقووور كبوووك ُأرسووو  **

 

 وكوووؾا واحوووٍد أتوووك وحووووّدهْ  ** ووذى مـ أقسا  الحدتِث طدةْ 

 

 أولفووا الصووحقُح وهووق مووا اتصووْؾ 

  

 إ إسووـاُده ولووؿ ت ووذ أو ُتَعووْؾ  **

  

 تروتفووا طوودٌ   ووابْط طووـ مثؾووِف 

 

 معتؿووووٌد ىف  ووووبطِف وكؼؾووووفِ  **

  
ـُ الؿعروُف صْرقوًا ويودت  والَحَس

    

 الصحقح اشوتفرترجالف ٓ ك **

  

 **وووووووووووووووووووو**     
 

بحؿود اهلل وذكوره اقتوداًء بالؽتواب  فابتدأ الـواضؿ مـظقمتو ال رح :

العزتز ، وتاسقًا بالـبك صؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ ىف مؽاتباتوف لؾؿؾوقك 

الخطقوووب ذى أخرجوووف ووالعظؿووواء ، وقووود جووواء ىف الحووودتث الووو

ذى با  ٓ تبدأ فقف بو بسوؿ ) كؾ أمر والحافظ طبد الؼادر الرهاوي 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 وقووود حسوووـف ابوووـ الصووو ح اهلل الووورحؿـ الووورحقؿ ففوووق أقطوووع  

رحؿف -والـقوي ، والتحؼقؼ أكف ٓ تصح ، قا  طـف ال قع إلباي 

 :  عقػ جدا. -اهلل

كووره ذلووؽ بعضووفؿ كال ووعبك  ،عر ل ووا يف وهووؾ تبوودأ بووو بسووؿ اهلل

الؿتعؾووؼ  وورع ذلووؽ  ٓ سووقؿا ال ووعر والزهوورى ، والصووقاب أكووف تُ 

 بالعؾق  ، والحاوى لمداب والػضااؾ كفذه الؿـظقمات العؾؿقة.

بتووودئ توووللقػ هوووذه أ يبووودأ بالحؿووود مصوووؾقًا طؾوووك : أأفؼقلوووف : 

متؾبسًا بحؿدك تارب ، ومصؾقًا طؾك كبقؽ  حا  كقي ،الؿـظقمة

وقود جواء ىف  اوصو  محؿد الذى هق خقر إكبقاء والرسؾ طؾوك 

   وٓ فخر  .) أكا سقد ولد آدالصحقحقـ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ثؿ قا  الـاضؿ :

أى هووذه مووـ أكووقاع الحوودتث  : وذى مووـ أقسووا  الحوودتث طوودة

وسوولذكرها كؾفووا  ،الؿختؾػووة كالصووحقح والحسووـ والضووعقػ

  وكؾ واحد أتك وحده الحد هق التعرتػ  ..بحدودها

 طؾك ابـ الص ح ىف الـؽت بـ حجراوذكر  ًا كقط   56) ذكر هـا 

د الحازمك أكوف تؿؽوـ زتادتفوا طؾوك وأفا   5;) والسققصك   57)

جتفد ال قع بؽر أبق زتد ىف كتابف التلصقؾ وزاد ط رة االؿااة وقد 

) طؾووؿ وقوود قووا  ذلووؽ ردًا طؾووك مووـ قووا    مااووة وث ثووة)فتصووقر 

 الحدتث كضج واحتر    .

موـ ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   هق كؾ ما جاء طـ الـبك والحدتث : 

 و صػة . أقق  أو فعؾ أو تؼرتر 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ثؿ قا  : أولفا الصحقح ...

   الصحقح لغة :  د السؼقؿ .3)

) الحودتث الوذى اتصوؾ سوـده بـؼوؾ  صط ح الؿحدثقـ هوقويف إ

 العد  الضابط طـ مثؾف إلك مـتفاه مـ يقر شذوذ وٓ طؾة  .

 شرح مػردات التعؾقؾ :

 آتصا  : هق ثبقت سؿاع كؾ راو مـ الراوى الذى تؾقف . -3

اوسـاد أو  وسؿلواة الؿقصؾة لؾؿتـ السـد : هق سؾسؾة الر -4

 د .الؿسـَ 

طواق ً يقور  ،ًبالغوا ،ً بؽقكف مسؾؿا يتصاف الراواالعد  : هق  -5

 مخرو  الؿروءة .  فاسؼ ويقر 



 

- 23 - 

 

 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

وهوق  فوحسوـ إدراكو اويالضابط : الؿراد بوف قوقة حػوظ الور -6

 قسؿان : 

 فوهق أن  تحػظ الراوى ما سؿعف حػظوًا تؿؽـو  بط صدر :  3)

 شاء . متك  هاستحضار

الووذى كتبووف مووـ أكووقاع التؾووػ  ، ووبط كتوواب : صووقاكة كتابووف  4)

 والتبدتؾ .

ال ووذوذ : هووق مخالػووة الثؼووة لؿووـ هووق أولووك مـووف إمووا طووددًا أو  -7

 تقثقؼًا .

مووع أن الظوواهر  ،العؾووف: هووك سووبب تؼوودح ىف صووحة الحوودتث  -8

الػوـ الؿتبحورتـ ىف الس مة مـفا ، وٓ تظفر يالبًا إٓ لجفابذة 

 كؿا سقلتك بقاكف .  ا ما تؽؾؿ فقفا إٓ الؼؾقؾ مـفؿ ولذ الحدتث ،
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ف : وومثال

ذان ، قووا  : حوودثـا طبووداهلل بووـ ٕىف كتوواب ا يمووا أخرجووف البخووار

تقسػ ، قا  أخبركا مالؽ طـ بـ شفاب طـ محؿد بـ جبقور بوـ 

سؿعت رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قورأ )مطعؿ طـ أبقف قا  : 

 .  ىف الؿغرب بالطقر

 ،جتؿعت فقوف سواار شوروط الصوحةالحدتث صحقح ، ٕكف ففذا ا

ولقس فقوف شوذوذ وٓ طؾوة ، وهوذه  ،فرواتف كؾفؿ طدو   ابطقن

 صػاتفؿ ىف كتب الجرح والتعدتؾ : 

 طبد اهلل بـ تقسػ : ثؼة متؼـ . -3

 مالؽ بـ أكس : إما  حافظ . -4

 بـ شفاب : فؼقف حافظ متػؼ طؾك ج لتف . -5
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 محؿد بـ جبقر : ثؼة .  -6

 مطعؿ : صحابك .جبقر بـ  -7

 مسااؾ تتعؾؼ بالصحقح :

وجقب العؿؾ بف بنجؿاع الؿحدثقـ ، وكؾ موـ  إولك : حؽؿف :

 تعتد بف وٓ تسع الؿسؾؿ ترك العؿؾ بف إذا بؾغف.

 .  مـ رد حدتث رسق  اهلل ففق طؾك شػا هؾؽة): وقد قا  أحؿد 

شتفر طوـ بعضوفؿ الجوز  بصوحة اأصح إساكقد :  معـكالثاكقة : 

 د معقـة كؼق  البخارى : مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر.أساكق

 . فى طـ سالؿ طـ أبقروكؼق  أحؿد : الزه

 مساك طـ ذلؽ :ٓوالصقاب ا

 وإن اسُتعؿؾت ، فالؿستحسـ تؼققدها بإشخاص أو البؾدان .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 أو  مـ صـػ ىف الصحقح الؿجرد :الثالثة :

طـود  أرجح مـ مسوؾؿ يوتؾقف مسؾؿ والبخار، يهق اوما  البخار

وقؾد قؾت يف كظؿ طؾوق  الحودتث ،  التعار  ففق شقخف وأستاذه

 لؾتفاكقي : 

 خقارِ ب  تػق  مسؾؿًا :كذلؽ ما أخرجف البخاري

 وشرصووف أشوود وهووق أحؽووؿُ  ** ٕكووف أستوواذه الؿؼوووودُ     

 

 لووقٓه مووا كوووان لووف رشووووووووووادُ  ** وصرح إاؿة الـؼووووووواُد    

 

مظوان الصوحقح ىف يقرهؿوا : تجوده ىف الؽتوب إخورى  : الرابعة 

الؿ فقرة كصحقح ابـ خزتؿة وابوـ حبوان والؿسوتدرك والسوــ 

 إربعة .

  .ك  ٕكفؿ لؿ تػقا ب روصفؿ..قده فقفا جصحتف و يف وهؾ تؽػك



 

- 27 - 

 

 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

العراقووك ىف الخامسووة : مراتووب الحوودتث الصووحقح : وقوود كظؿفووا 

 :ققلف

 وأرفوووُع الصحقووووووح مروتفؿوووا

    

 ثؿ البخارى فؿسؾؿ فؿا **

 فؿسؾؿ ف رط يقرٍ تؽػل ** شرصفؿا حقى ف رط الجعػل        

 

   الحسـ :5)

 بعدها قا  : والحسـ الؿعروف صرقًا ...

خػقوػ  ،) هق الحودتث الوذى اتصوؾ سوـده بـؼوؾ العود  تعرتػف :

   . ةالضبط طـ مثؾف مـ يقر شذوذ وٓ طؾ

 طؾك الـاضؿ فؼا  : ت وقد استدرك ال قع طبد الستار أبق يد

  بطًا إذ يدت رجالف ٓ كالصحقح اشتفرت  والحسـ الخػقُػ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 أبول هرتورة ر ول اهلل طـوفمثالف : ما رواه أبق تعؾوك ىف مسوـده طوـ 

أكثروا موـ شوفادة ٓ  ": قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : قا 

   "إلف إٓ اهلل ، قبؾ أن تحا  بقـؽؿ وبقـفا ولؼـقها مقتاكؿ

قوا  الحوافظ ىف  إسوـاد حسوـ ٕن فقوف  وؿا  بوـ إسوؿاطقؾ . هذا

 التؼرتب : ) صدو  ربؿا أخطل   .

: محووتج بووف كالصووحقح ، وإن كووان دوكووف ىف الؼووقة إٓ أن  فحؽؿوو

 العؿؾ طؾقف .

 مسااؾ تتعؾؼ بالحسـ :

   إولك : أقسامف :3)

 الحسـ لذاتف . -3

 الحسـ لغقره أو هق الضعقػ إذا تعددت صرقف . -4
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 مراتبف :  الثاكقة : 4)

 أط  مراتبف كؿا ذكر الذهبك ىف الؿققظة ، وقد جعؾفا مرتبتقـ :

أط ها بفز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده ، وطؿرو بـ شعقب طـ  -

 أبقف طـ جده .

وبعد ذلؽ ما اختؾوػ ىف تحسوقـف وتضوعقػف كحودتث الحوارث  -

 . ةرؿْ بـ طبد اهلل ، وطاصؿ بـ َ  

 ) حدتث حسـ صحقح   : ىذالترممعـك قق   الثالثة :  5)

 طبارة م ؽؾة لؿاذا ؟ ! ٕكفا جؿع بقـ متـاقضقـ ىف الظاهر .

 وأحسـ ما تؼا  ما أفاده الحافظ ىف الـخبة فؼد أجاب بجقابقـ : 

 أن لؾحدتث إسـادتـ أحدهؿا صحقح ، وأخر حسـ . -3
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

،  ف، وآخورون صوحح فلف إسـاد مختؾوػ فقوف ، بعضوفؿ حسوـ -4

 واهلل أطؾؿ .

الؿراد حسـ لغة وجزالوة، وصوحقح إسوـادا، وققوؾ بوؾ هول وققؾ 

 مرتبة بقـ الحسـ والصحقح.

   الرابعة : مظان الحسـ :6)

 لقس فقف كتاب مجرد ، لؽـ ثؿة كتب حقت كثقرًا مـفا :

 ر الحسـ .ســ الترمذى وهق أو  مـ شفَ  -3

وقد ذكر ىف رسوالتة ٕهوؾ مؽوة أكوف توذكر فقوف  ،ســ أبك داود -4

 وتؼاربف وهق الحسـ .  الصحقح وما ت بفف

 .الداَر قطـلســ   -5
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 الضعقػ :

 قا  الـاضؿ :

ـِ َقُصْر           ففق الضعقُػ وهق أقسا  ُكُثر ** وكؾ ما طـ ُرْتبِة الُحْس

 

 

 ) هق الحدتث الذى لؿ تجؿع صػة الحسـ   .تعرتػف : 

 طوـ أبول سوعقد ر ول اهلل طـوفمثالف : ما رواه الترمذى وابـ ماجة 

: ) إذا رأتووتؿ الرجووؾ رسووق  اهلل صووؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ  قووا  ، قووا 

 تعتاد الؿساجد فاشفدوا لف باوتؿان   .

ٕن ىف إسـاده دراج أبق السؿح ورواتتف طوـ  ..هذا حدتث  عقػ

 أبك الفقثؿ  عقػة، وهذا مـفا :

لسووـة الـوواس تصووؾح أوهـوواك أحادتووث  ووعقػة م ووفقرة طؾووك  -

 أمثؾة.



 

- 32 - 

 

 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 وحقلف مسااؾ :

وقا  العراقك   كقطًا ;6)كثقرة جدًا طدها ابـ حبان أقسامف :  -3

 ىف إلػقة :

ه البستك فقؿا أوَطك                 لتسعة وأربعقـ كقطًا  ** وطدر

 

والبسوووتل هـوووا هوووق اوموووا  ابوووـ حبوووان صووواحب الؿجوووروحقـ 

 والصحقح.

 ترجع الضعػ لسببقـ راقسققـ : أسبابف : -4

 السؼط ىف اوسـاد . .3

 . يالراو الطعـ يف .4

 حؽؿ العؿؾ بف : -5

 اخُتؾػ ىف ذلؽ طؾك ث ثة أققا  :  
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 العؿؾ بف مطؾؼًا . -3

 ٓ تجقز العؿؾ بف مطؾؼًا . -4

 :  وهك هتجقز بث ثة شروط ذكرها ابـ حجر ويقر -5

 أن تؽقن  عػف يقر شدتد . -أ

 أن تـدرج تحت أصؾ طا  . -ب

 أن ٓ تعتؼد ثبقتف إذا طؿؾ بف . -ج

ف وهووق اختقووار محوودث العصوور ال ووقع والووراجح طوود  العؿووؾ بوو

) يف قة جؿقؾة ٓبوـ الؿبوارك ج، وهـا مؼقلف مـفإلباكك رحؿف اهلل 

 قػ ضعالصحقح يـقة طـ ال

 قوة لؾ وقع طبود الؽورتؿ الخضوقرؿؾوالؿسللف مبسقصة ىف رسوالة ط

 . وفؼف اهلل
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

، لؾعؾقان ويقره، كافعة مع وجازتفواوهـاك رسالة صغقرة لؾ قع   

 .كافعة مع وجازتفا 

 : مظاكف وهك طؾك قسؿقـ -6

كتووب ُصووـػت ىف الضووعػاء : كالضووعػاء ٓبووـ حبووان ومقووزان  -أ

 آطتدا  لؾذهبك .

داود  لأكووقاع الضووعقػ ، كالؿراسووقؾ ٕبوو ـػت يفكتووب ُصوو -ب

 والعؾؾ  لؾدار قطـك . 

 قع :وووالؿرف  7)

 قا  الـاضؿ :

 تابٍع هق الؿؼطقعُ وما ل ** وما أ قَػ لؾـبْك الؿرفقُع                      
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 : فووتعرتػ

ما أ قػ لؾـبك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ قوق  أو فعوؾ أو تؼرتور    

 امف كالتالل : س، فلق ؾؼقةأو صػة خؾؼقة أو ِخ 

توذهب  ": كؼق  الراوى ترفعف إلوك رسوق  اهلل :  لمرفقع ققل -أ 

 رواه البخاري. "الصالحقن إو  فإو 

تت رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : كؼقلف : رأ لمرفقع فعؾ -ب

 تػعؾ كذا وكذا.

: كؼقلف : فعوؾ بحضورة الـبوك صوؾك اهلل طؾقوف  يمرفقع تؼرتر -ج

 وسؾؿ كذا وكذا. وٓ تروى إكؽار ذلؽ .

: كؼق  أكوس ، كوان رسوق  اهلل صوؾك اهلل طؾقوف  لمرفقع وصػ -د

 وسؾؿ احسـ الـاس خؾؼًا .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 : الؿؼطقع  7)

ـْ بعده مـ قق  أو فعؾ  . قػ إلك ال) هق ما أُ       تابعك أو َم

 : لوتعرتػ التابع

صوحابقًا وكوان مممـوًا برسوق  اهلل صوؾك اهلل طؾقوف  ل)هق موـ لؼو 

وسؾؿ دون أن تراه   ، كؼق  الحسـ : )ما أمـف إٓ مـافؼ وما خافف 

  إٓ مممـ   تؼصد الرتاء 

 : ووفحؽؿ

حوتج بوف إذا ٓ تحتج بف مطؾؼًا ىف ساار إحؽا  ال رطقة ، وققوؾ ت

  .ةقا  )مـ السـ

   الؿسـد :8)

 قا  الـاضؿ :
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ـْ  رواتووفِ  ـْ اوسووـاد ِموو الؿتصووُؾ  ُد والؿسووـَ   حتووك الؿصووطػك ولووؿ َتووبِ

 الؿسـد هق : ) الحدتث الؿرفقع الؿتصؾ سـدًا   .

 هذا الـقع لف شرصان : 

 أن تؽقن مـ ك   رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . -3

 ـؼطع . كؿا طبارة الـاضؿ : أن تؽقن متصؾ السـد ، لقس بؿ -4

 ولؿ تبـ ، أى لؿ تـؼطع وتـػصؾ .

إمثؾة لف كثقرة : فؽؾ حدتث اتصؾ سـده إلوك رسوق  اهلل تسوؿك 

 مسـدًا . 

جؿووع فقووف مملػووف  يفااوودة : تطؾووؼ كؾؿووة مسووـد طؾووك الؽتوواب الووذ

 طؾك حدة كؿسـد أحؿد وكظااره. لأحادتث كؾ صحاب
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

   الؿتصؾ :9)

 قا  الـاضؿ :

 إسـاُده لؾؿصطػك فالؿتصْؾ  ** ؿِع كؾ راٍو تتصْؾ                  وما بس

 

 ) هق ما اتصؾ سـده مرفقطًا كان أو مقققفًا   . الؿتصؾ :

وبفووذا تتبووقـ أكووف تصووح إصوو   الؿتصووؾ طؾووك كوو   الصووحابك 

 )لؾؿصطػك .بخ ف قق  الـاضؿ 

 ولفذا استدرك بعضفؿ وهق ال قع طبد الستار أبق يده فؼا  :

 إسـاده لؾؿـتفك فالؿتصؾ  ** ا بسؿع كؾ راٍو تتصؾ             وم

 

 

 فؼقلف الؿـتفك ت ؿؾ الؿرفقع والؿقققف.

 : الؿسؾسؾ  :)

   الـاضؿ :اق
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 مثُؾ أما واهلل أكبلكك الػتك  ** ُمسؾسٌؾ قؾ ما طؾك وصٍػ أتك              

 

 كوووذاك قووود   حدثـقوووف   قااؿوووًا

 

 أو بعد أن حدثـك تبسؿا **

هق تتابع رواة اوسـاد طؾك صػة أو حالوة لؾورواة توارة ، )  عرتػف :ت

    ولؾرواتة تارة أخرى

 ف :ووأكقاط

 مسؾسؾ بلحقا  الرواة : -3

 لالـبو حودثـلمثالف : ما رواه أبق داود ىف سوــف طوـ معواذ بوـ جبوؾ 

ر ُبوفؼوؾ ىف دُ  ، أحبوؽ تا معواذ إي "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، قا  لف : 

 . "طؾك ذكرك وشؽرك وحسـ طبادتؽ  لفؿ أطـكؾ ص ة ، الؾ

 ) وأكا أحبؽ فؼؾ   . فؼد تسؾسؾ بؼق  كؾ راوٍ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

مسؾسوووؾ بصوووػات الووورواة : كحوووق الؿسؾسوووؾ بؼوووراءة سوووقرة  -4

 والؿسؾسؾ بالؿحؿدتـ أو الػؼفاء . الصػ.

 –الؿسؾسوووؾ بصوووػات الرواتوووة : كالؿسؾسوووؾ بصوووقغ إداء  -5

 ثؾ أما واهلل أكبلي الػتك  .)أكباي   أو ) سؿعت   .كؿا قا  هـا ) م

 زتادة الضبط . فاادتف :

 أشفر الؿصـػات فقف :

 الؿسؾس ت الؽبرى لؾسققصل . -3

الؿـاهؾ السؾسة ىف إحادتث الؿسؾسؾة لؿحؿود طبود البواقل  -4

 إتقبل .

 : زتزووالع  ;)

 قا  الـاضؿ :طزتز مروي اثـقـ أو ث ثة ....
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ـ اثـقـ ىف جؿقع صبؼات السـد  .تعرتػف : ) هق أن ٓ تؼؾ رواتف ط

وهق ما أخرجوف ال وقخان  ،مثالف : ما مثؾ بف الحافظ ىف كزهة الـظر

ٓ  "أن رسوق  اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ قوا  :  –طـ أبوك هرتورة 

توممـ أحوودكؿ حتووك أكوقن أحووب إلقووف موـ والووده وولووده والـوواس 

 . "أجؿعقـ 

دة شوعبة وسوعقد ، رواه طـ أكس قتادة وطبد العزتز ، ورواه طـ قتا

وطبود الوقارث ، ورواه  ُطؾّقوةَ ورواه طـ طبد العزتوز إسوؿاطقؾ بوـ 

 طـ كؾ جؿاطة .

 فؼا  :  كبف ال قع طبد الستار طؾك ملخذ ىف هذا البقت : تـبقف :

 م ووفقُر مووروٌي طووـ الث ثووة ** طزتز مروي اثـقـ تا بحاثة
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

   الؿ فقر :30)

موا لوؿ تبؾوغ حود  ، فولكثر ىف كوؾ صبؼوات السوـد ث ثة ) ما رواههق 

 التقاتر   .

مثالف : ما جاء يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿر أن رسق  اهلل صوؾك اهلل 

إن اهلل تعوالك ٓ تؼوبض العؾوؿ اكتزاطوًا تـتزطوف  "طؾقف وسؾؿ قوا  : 

مـ العباد ، ولؽـ تؼبض العؾؿ بؼبض العؾؿواء ، حتوك إذا لوؿ ُتبوِؼ 

ئؾقا فولفتقا بغقور طؾوؿ ، ؤسواء جفوآ ، فُسوطالؿًا ، اتخذ الـواس ر

 . "فضؾقا وأ ؾقا 

وهوق مووا ) الؿ وفقر يقور آصوط حك   ومؿوا تؾحوؼ بالؿ وفقر 

 تردد واشتفر طؾك ألسـة الـاس وهق طؾك أكقاع : 
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م فقر بقـ أهؾ الحودتث خاصوووة : ومثالوف حودتث أكوس ىف  -3

 الصحقحقـ : ) أن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ قـوت شوفراً 

قبااووؾ طربقووة قتؾووت  وذكووقان   بعوود الركووقع توودطق طؾووك ِرطووؾٍ 

 الؼراء.

م فقر بقـ أهؾ الحدتث والعؾؿاء والعوقا  مثالوف ) الؿسوؾؿ  -4

 مـ سؾؿ الؿسؾؿقن مـ لساكف وتده  .

م ووفقر بووقـ الػؼفوواء كحوودتث ) أبغووض الحوو   إلووك اهلل  -5

 الط     رواه الحاكؿ ىف الؿستدرك .

الخطوول  لفووع طووـ أمتوورُ  م ووفقر بووقـ إصووقلققـ كحوودتث ) -6

 والـسقان   .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

العبد صفقب لق لوؿ تخوػ اهلل  عؿَ ) كِ مثالف  ةم فقر بقـ الـحا -7

.م فقر بقـ العامة كحدتث ) العجؾة موـ ال وقطان لؿ تعصف   

   أخرجف الترمذى .

 الؿصـػات فقف :

 الؿؼاصد الحسـة لؾسخاوى . -3

ك ػ الخػاء ومزتؾ اولباس طؿا اشتفر مـ الحودتث طؾوك  -4

 الـاس لؾعجؾقي ، وهق كػقس ىف هذا الباب . ألسـة

) الـظافووة مووـ  مووـ أمثؾووة الؿ ووفقرات الضووعقػة والصووحقحة :

 بفذا الؾػظ .ٓ أصؾ لف  اوتؿان 

 . رواه الطبراي ، وحسـف إلباي .) ققؾقا فنن ال قاصقـ ٓ تؼقؾ  

 .) زريبًا تزدد حبًا   .جاه أخر) إكؿا إطؿا  بالـقات   . 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ـ :ـعَ عَ   الؿُ 33)

 قا  الـاضؿ :

ـٌ كعـ سعقٍد طـ كر   ومبفٌؿ ما فقف راٍو لؿ ُتَسؿْ  ** معـع

 الؿعـعـ هق ) قق  الراوى : ف ن طـ ف ن   .

 حؽؿف : آتصا  ، وهذا مذهب الجؿفقر ، لؽـ ب رصقـ :

 أٓ تؽقن الُؿَعـِعـ مدلسا. -3

 أن تؿؽـ لؼاء بعضفؿ بعضًا . -4

 دا  أن بد  طـ .باستخـ   . ك) الؿمر وىف حؽؿة 

 : ؿووالؿبف  34)

سوؿف ىف الؿوتـ أو السوـد موـ الورواة ، أو مؿوـ لوف ا) هق موـ أبفوؿ 

 ط قة بالرواتة   .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ف الؿبفؿ ؟عرَ س : كقػ تُ 

 ُتعرف بلحد أمرتـ :

 بقروده مسؿك ىف رواتات أخرى . -3

 بتـصقص أهؾ السقر طؾقف. -4

الحج كوؾ مثالف : حدتث ابـ طباس ) أن رج ً قا  تا رسق  اهلل : 

 . ؟!طا   

طوورف هووذا الؿووبفؿ برواتووة أخوورى وهووق إقوورع بووـ حووابس ، 

   .والحدتث ىف صحقح مسؾؿ

 الؿصـػات فقف :

 . البغدادي إسؿاء الؿبفؿة ىف إكباء الؿحؽؿة لؾخطقب -3

 العراقل . لالؿستػاد مـ مبفؿات الؿتـ واوسـاد لؾقل -4
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 وهذا الػـ مـ لطااػ اوسـاد .   العالك :35) 

 الـاضؿ :قا  

 و ُده ذاك الذى قد كَزٓ ** وكؾا ما قؾرت رجالف ط                      

) هق الذى قؾ طدد رجالف بالـسبة إلوك سوـد آخور تورد بوف تعرتػف : 

وقوود تطؾبووف أاؿووة الحوودتث ورحؾووقا  ذلووؽ الحوودتث بعوودد أكثوور  

ٕجؾووف حتووك صووار طؾؿووًا طؾووقفؿ ، وأ ووحك مووـ خصووااص هووذه 

 إمة.

: ) اوسـاد مـ الدتـ ولوقٓ اوسوـاد وابـ سقرتـ الؿبارك قا  ابـ 

  لؼا  مـ شاء ما شاء   

 ) صؾب اوسـاد سـة طؿـ سؾػ   .وقا  أحؿد : 

 ) اوسـاد س ح الؿممـ   .وقا  الثقري : 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ولؿا ققؾ ٓبـ معقـ ما ت تفك ؟! 

 ) بقت خاٍ  وإسـاد طاٍ    .قا  : 

ؾق مطؾؼ والبواقك طؾوق كسوبك أقسامة : لف خؿسة أقسا  ، أحدها ط

 وقد قا  العراقك : 

 قرٌب مـ الرسوق  وهوق إفضوُؾ  ** وقسؿقه خؿسًة فإوُ                           

  
 

الؼرب مـ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بنسـاد صحقح  إو  :

 وهذا هق العؾق الؿطؾؼ وهق أجؾفا .

 الثاكك : الؼرب مـ إما  مـ أاؿة الحدتث .

الثالث : الؼرب بالـسبة إلك رواتة أحد الؽتب الستة أو يقرها ولوف 

تراجوع ىف  فؼة والبد  والؿساواة والؿصوافحة ،صقر تعرف بالؿقا

 مقا عفا مـ كتب الؿصطؾح.
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 الرابع : العؾق بتؼد  وفاة الراوى .

 الخامس : العؾق بتؼد  السؿاع .

 مصـػاتف :

 ث ثقات البخارى ٓبـ حجر . -3

 د لؾسػارتـل .ث ثقات أحؿ -4

 از  :وو  الـ36)

) هووق الووذى كثوور طوودد رجالووف بالـسووبة إلووك سووـد آخوور توورد ذلووؽ 

 الحدتث بعدد أقؾ   .

 مسللة :أتفؿا أفضؾ العؾق أ  الـزو  ؟

الـوزو  إذا  ؾث تبعود الخطول ، وتػضوقوالعؾق أفضؾ لؼؾة رجالوف ح

 تؿقز بػاادة كحػظ أو فؼاهة رجالف .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 قف :وو  الؿقق37)

 ؿ :ووقا  الـاض

ـْ                    ـْ  ** وما أ ػتف إلك إصحاب م
 قق  وفعؾ ففق مقققف ُزكِ

 

 

) هق مـ لؼك الـبك الؿعـك : ما أ قػ إلك الصحابة ، والصحابل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مممـًا بف ومات طؾك اوس     .

 كـ ، قا  ىف الصحاح : ُطؾؿ وُطرف وُففؿ .قا  : ففق مقققف زُ 

 ،) هق ما جاء طـ الصحابل مـ قق  أو فعوؾ أو تؼرتور والؿقققف

 ٓ تصؾ إلك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   .

 لف صقر :

جفووز الجووقش وأكووا ىف ) إي ٕ : كؼووق  طؿوور لمققووقف قووقل -3

 الص ة   .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

: ) مووا أكووت محوودث ققمووًا حوودتثًا ٓ تبؾغووف وقووق  ابووـ مسووعقد 

 مؼدموووة أخرجوووف مسوووؾؿ ىفطؼوووقلفؿ إٓ كوووان لبعضوووفؿ فتـوووة   . 

 الصحقح .

ـُ طبواس وهوق  لمقققف فعؾ -4 مثالف: قق  البخواري ، وَأ ر ابو

 .متقؿؿ

مقققف تؼرترى : كػعؾ التابعك بحضرة الصحابك وٓ تـؽور  -5

 طؾقف .

 مسللة : هؾ تحتج بؼق  الصحابك ؟

فقة خ ف : ققؾ إكف حجة ب رط أن ٓ تخالػ كصوًا وٓ صوحابقًا 

 آخر .

 وققؾ : لقس بحجة ٕكف ب ر ٓ تلمـ الخطل .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ورد ىف فضؾفؿا . وققؾ : الحجة قق  أبك بؽر وطؿر لؿا

 وققؾ : قق  الصحابك حجة إن كان مـ أهؾ الػؼف .

وققؾ : حجة إذا احتوػ بؼورااـ تقصوؾف لؾؿرفوقع وهوق موا تسوؿك 

 )بالؿرفقع حؽؿًا  .

 ولف صقر : 

 آولك : اذا قا  مـ السـة .

 ذا قا  كـا كػعؾ طؾك طفد رسق  اهلل كذا وكذا .إالثاي : 

و أات قوفقوف كالغقب ،مجوا  لؾورأيذا حدث ب كء مؿوا ٓإالثالث : 

تؼرتر الثقاب والعؼاب. كؼق  طؿار مث  ) موـ صوا  القوق  الوذي 

 با الؼاسؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  أ ؽ فقف فؼد طصك تُ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  قا  العراقل

 ُتؼاُ  رأتوًا حؽُؿف الرفُع طؾك ** وما أتووك طـ صاحوٍب بحقث ٓ

    

 أثبتاؿ الرفووع لفوذا فالحاك "مـ أتك "ما قا  يف الؿحصق  كحق 

 :  معـك البقتقـ

فوع رفحؽؿوف ال ،خبر بف الصحابل مؿا ٓ مجوا  لؾورأي فقوفأاي ما 

اي لك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك ماقرره يف الؿحصق  إ

) مـ أتك كاهـًا أو طرافًا فصدقف بؿا  كحق حدتثالرازي يف كتابف 

ففوذا ؾقوف وسوؾؿ    طؾك محؿد صؾك اهلل ط تؼق  فؼد كػر بؿا اكز 

 د مـ ك مف .ورد مقققفا طؾك ابـ مسعق

كوان قود  وإنن لف الرفع ٓكوف ٓتؼوا  بوالرأي ، لوقد جز  الحاكؿ ب

 لك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ .إورد مرفقطا 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

و أ) ترفعوف ، تـؿقوف ،  ن تؼق  الراوي طـد ذكر الصوحابلأ:  الرابعة

 .و رواتة  أتبؾغ بف ، 

 :  الؿرسؾ -38

 قا  الـاضؿ : 

 وقؾ يرتٌب ما روى راٍو فؼط ** ومرسٌؾ مـف الصحابل سؼطْ 

 

سوـده التوابعل أ) هوق موا صوح ٕكذا طرفف البقؼقي ، وفقف كظور ، وا

 و تؼرتر   أو فعؾ ألك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ قق  إ

ن ٕن الصحابل هق الساقط لؽان الحدتث صحقحًا أكف لق ُجز  ٕ

 فؿ طدو  ثؼات.الصحابة كؾ
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ن الـبول صوؾك أ) بق داود يف الؿراسقؾ طـ الزهري أمثالف : ما رواه 

سوفؿ لاهلل طؾقف وسؾؿ استعان بـاس مـ القفقد يف خقبور  يف حربوف ف

 لفؿ  .

ن الـبول صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ أ) وما رواه ابـ سعد طـ مؽحوق  

 .ربعقـ تقمًا أهؾ الطااػ أكصب الؿـجـقؼ طؾك 

 : حؽؿ الؿرسؾ 

 ققا  :ألك ط رة إوصؾف الحافظ يف الـؽت أفقف خ ف صقتؾ 

 كف  عقػ لؾجفؾ بالساقط .أوجؿفقر الؿحدثقـ طؾك 

 ةكوواس مطؾؼووا كوولبل حـقػووأواحووتج بووف ال ووافعل ب ووروط ، وقبؾووف 

 ومالؽ .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  قا  العراقل

 ورده جؿوووواهُر الـؼووووادِ 

 

 لؾجفووؾ بالسوواقِط يف اوسووـادِ  **

 

   

 :مسللة مراسقؾ الصحابة 

حؽوك فقوف خو ف تسوقر وجؿاع ، وا مرسؾ الصحابل فحجة بامأ

 لؽـ ٓتعتد بف .

 لػقة :ٕقا  العراقل يف ا

 فحؽؿف الرفع طؾك الصقاِب  ** أما الذي أرسؾف الصحابل

 

 : الؿصـػات فقف

 .الؿراسقؾ ٕبل داود  – 3

 .بل حاتؿ أالؿراسقؾ ٓبـ  -4

 جامع التحصقؾ لؾع ال .  – 5
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

   الغرتب : 39)

 واحد    عرتػف : ) هق ما تػرد برواتتف راوٍ وت

 وقد سؿاه بعضفؿ ) الػرد  وطبارة الـاضؿ هـا مستؼقؿة .

 : قسامفأ

 صؾ سـده .أكت الغرابة يف االغرتب الؿطؾؼ : وهق ماك  – 3

 ر ل اهلل طـف. طؿا  بالـقات   تػرد بف طؿرٕكؿا اإؾ ) ثم

سوـده ، ولوف  ثـواءأالغرتب الـسبل : وهق موا كاكوت الغرابوة يف  -5

 صقر.

 لؾطبراي. وسطٕمظان الغرتب : مسـد البزار والؿعجؿ ا

 : الؿصـػات فقف

 يرااب مالؽ . – 3
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 فراد ك هؿا لؾدارقطـل . ٕوا – 4

   الؿـؼطع : :3)

 قا  الـاضؿ : 

 إسـاده مـؼطُع إوصا ِ  ** وكؾ مالؿ تتصؾ بحا ِ 

 اكؼطاطف    ) وهق مالؿ تتصؾ إسـاده طؾك أي وجف كان تعرتػف :

 :  قسامفأ

 ؼ   ) الؿعؾر اكؼطاع يف أو  السـد : وتسؿك  – 3

 ؾ  ) الؿرَس اكؼطاع يف آخر السـد : وتسؿك  – 4

 ) الؿـؼطع اصط حا ثـاء السـد : وتسؿك أاكؼطاع يف  – 5

وتقـ طؾوووك التوووقالل : وتسوووؿك اثـووواء السوووـد بووورأاكؼطووواع يف  -6

 ؾ  . )الؿعَض 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ؾ : وو  الؿعض;3)

 ضؿ : قا  الـا

 وما أتك مدلسًا كقطانِ  ** والؿعضُؾ الساقُط مـف اثـانِ 

  

 كثر طؾك التقالل  أو أسـاده راوتان إ) وهق ما سؼط مـ تعرتػف 

عـبول طوـ لوك الؼَ إمثالف : ما رواه الحاكؿ يف معرفة طؾق  الحودتث 

قوا  رسوق  اهلل صوؾك اهلل طؾقوف  "با هرتره قا  أن أكف بؾغف أمالؽ ، 

ؽؾووػ مووـ تُ  ؿؾووقك صعامووف وكسووقتف بووالؿعروف ، ٓؿ) لؾوسوؾؿ : 

 العؿؾ آ ما ُتطقؼ   .

طضوؾف هؽوذا يف أ ،قا  الحواكؿ : هوذا حودتث معضوؾ طوـ مالوؽ

 الؿقصل .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  مظان الؿعضؾ

 فاد السققصل يف التدرتب مـ مظاكف .أ

 ســ سعقد بـ مـصقر   – 3

 بل الدكقا . أمملػات ابـ  – 4

 :  الؿدلس  40)

 ما أتك مدلسا كقطان و : الـاضؿقا  

سوـاده لؽول تصوقر إخػوك طقوب يف أهق الحدتث الوذي ) الؿدلس 

 .ضاهره حسـا  

 :  وهق أكقاع

سووؼاط راو إتوودلقس التسووقتة : وهووق رواتووة طووـ شووقخف ثووؿ  – 3

 حدهؿا أخر.أ ل عقػ بقـ ثؼتقـ لؼ
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

بول ) وذكور الحودتث أبل حاتؿ قوا  : سوؿعت أمثالف : مارواه ابـ 

بووق وهووب أبووـ راهقتووف طووـ بؼقووة : حوودثـل الووذي رواه اسووحا  

الؿورء  إس  َ ) ٓتحؿدوا سدي طـ كافووع طـ ابـ طؿر حدتث ٕا

 تف   أر طؼدةَ حتك تعرفقا 

مووـ تػفؿووف ، روى هووذا  موور قووّؾ أ) هووذا الحوودتث لووف بوول : أقووا  

بول فوروة أطـ اسحا  بـ  –وهق ثؼة  –الحدتث طبقد اهلل بـ طؿر 

طـ الـبول  –طـ ابـ طؿر  –وهق ثؼة  –طـ كافع  –وهق  عقػ  –

بوق وهوب ، وهوق أوطبقود بوـ طؿور كـقتوف  –صؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ 

سود كول ُٓتػطوـ لوف ، ألك بـل إسدي ، فؽـاه بؼقة بؽـقتف ، وكسبف أ

 لف   . ىفتدتُ  بل فروة ٓأذا ترك اسحا  بـ إحتك 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

طـ شوقع حودتثا سوؿعف مـوف ،  هق أ ن ترويتدلقس ال ققخ :  -5

 !!عرف صػف بؿا ٓتعرف كل ٓتُ تـسبف او تو فقسؿقف او تؽـقف ، ا

) حودثـا طبوداهلل اؿوة الؼوراء أحود أبل بؽر بـ مجاهد أمثالف : قق  

بول داود السجسوتاي   أبل طبود اهلل ، ترتود بوف ابوا بؽور بوـ بوـ أبـ 

)أحادتث  حتك اشتفر ققلفؿ :القلقد    بـ) بؼقف شفر مـ تػعؾف أو

 ة   . فؽـ مـفا طؾك تؼق ة ،بؼقة لقست كؼق

سـاد : هق رواتة الراوي طؿـ سؿع مـف ما لؿ تسؿع وتدلقس ا -6

 مـف . 

 ـابوبـ خ ر  : قوا  لـوا  للك طؾإخرجف الحاكؿ بسـده أمثالف : ما 

: طـ الزهري ، فؼقؾ لف : سوؿعتف موـ الزهوري ؟ فؼوا  : ٓ ،  ةقـقط

 وٓ طؿـ سؿعف مـ الزهري.
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 حدثـل طبدالراز  طـ معؿر طـ الزهري ؟

 سؼط ابـ طبقـة اثـقـ بقـف وبقـ الزهري.أالؿثا  :  فػل هذا

شوودهؿ طؾقووف شووعبة بووـ أكثوور العؾؿوواء وأحؽؿووف : مؽووروه ، ذمووف 

 الحجاج ، حقث قا  : 

ن أمووـ  لّ لووإحووب أ زيأ) لووئـ  وقووا  :خووق الؽووذب   أ) التوودلقس 

 !!دلس   أ

 وتدلقس التسقتة قادح فقؿـ تعؿد فعؾف .

 :  حؽؿ رواتف الؿدلس

ن صوورح بالسووؿاع كسووؿعت إفا : قبووق  رواتاتووف صووحأقووقا  أفقووف 

 ..خبركا وما طداها مردودة أو
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 الؿصـػات : 

 سؿاء الؿدلسقـ لؾخطقب .ٕالتبققـ  -3

هؾ التؼودتس بؿراتوب الؿقصوقفقـ بالتودلقس ٓبوـ أتعرتػ  -4

 رة. قوهق رسالة صغحجر 

  .التدلقس لؾدكتقر مسػر الدمقـل -5

  الػفد . مـفج الؿتؼدمقـ يف التدلقس لؾ قع كاصر   -6

 اذ : وو  ال 43)

 :  قا  الـاضؿ

 فال اذ والؿؼؾقب قسؿاِن ت  ** وما تخالػ ثؼُة فقف الؿ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ن الخبوور الووذي تخووالػ فقووف الثؼووة وجفوواء الـوواس هووق أ والؿعـووك :

 ال اذ وهق الؿ .

رجوح مـوف طوددا أ) مارواه الثؼة مخالػا لؿـ هق  وتعرتػف كالتالل :

 و تقثقؼا أ

بق داود والترمذي مـ حدتث طبدالقاحود بوـ زتواد أه مثالف : ماورا

ذا صوؾك إ )بول هرتورة مرفقطوا أبل صوالح طوـ أطؿش طـ ٕطـ ا

 الػجر فؾقضطجع طـ تؿقـف   ركعتل حدكؿأ

ن الـواس نقا  البقفؼل : خالػ طبدالقاحد العدد الؽثقر يف هذا ، فو

 كؿا رووه مـ فعؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓمـ ققلوف ، واكػوردإ

طؿوش بفوذا الؾػوظ ، وقوا  ٕصحاب اأطبد القاحد مـ بقـ ثؼات 

: وذكوور الترمووذي مووـ  4:ص  3)الووزاد  )ج ابووـ الؼووقؿ أتضووًا يف
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

طـف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلوف  -ر ل اهلل طـف  -حدتث أبل هرترة 

))إذا صؾك أحدكؿ الوركعتقـ قبوؾ صو ة الصوبح وسؾؿ، أكف قا : 

رمووذي: حوودتث حسووـ قووا  التفؾقضووطجع طؾووك جـبووف إتؿووـ   

صووحقح يرتووب، وسووؿعت ابووـ تقؿقووة تؼووق : هووذا باصووؾ ولووقس 

بصحقح، وإكؿا الصحقح طـف الػعوؾ ٓ إمور بفوا وإمور تػورد بوف 

 طبد القاحد بـ زتاد ويؾط فقف. ا. هو

 لثؼة دوكف . رجح مخالػًإمؼابؾف : الؿحػقظ وهق مارواه ا

   الؿؼؾقب : 44)

 شار الك قسؿقف :أ

و متـوف بتؼودتؿ ألػظ بآخر يف سـد الحدتث  دا إبهق ) ووتعرتػف : 

 أو تلخقر وكحقه 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 : وهق قسؿان

:) ابدا  راو ما براو شار لف يف البقت أمؼؾقب السـد ومـف : ما  – 3

فقجعؾوف الوراوي طوـ ) كعب بـ مرة   كحدتث مروي طـ  قسؿ  

 مرة بـ كعب .

بعوض ن تؼود  الوراوي وتومخر يف أ  مؼؾقب يف الؿتـ : ومـوف : 4)

بل هرترة يف صوحقح مسوؾؿ ، يف السوبعة أمتـ الحدتث مثؾ حقث 

 ٓ ضؾف .إالذتـ تظؾفؿ اهلل يف ضؾف تق  ٓضؾ 

 ف ماتـػؼ شؿالف ـقخػاها حتك ٓتعؾؿ تؿ)ورجؾ تصد  بصدقة فل

 ففذا مؿا اكؼؾب طؾك الراوي .

سووـاد آخوور ، إن تجعووؾ الووراوي مووتـ هووذا الحوودتث طؾووك أومـووف : 

 آخر تؼصد آمتحان .سـاده لؿتـ إوتجعؾ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ةمثووؾ : موواجرى لؾبخوواري مووع م وواتع بغووداد حقووث قؾبووقا لووف مااوو

 حدتث فردها كؾفا .

قح ، واكؿوا حػظوف لؾخطول ، والؼصوة حوالعجقب لقس حػظف لؾص

 . !!كف مطعقن فقفاأٓ إمع شفرتفا طـد كتاب السقر ، 

 قا  العراقل : 

ـِ   ومـووف قؾووُب سـووود لؿووت

 

ـّ  **  كحق امتحاكفؿ إما  الػ

 

 يف مئوووٍة لؿوووا أتوووك بغووودادا

 

هووا وجوووّقد اوسووـادا **  فردر

 

   

 مصـػاتف : 

لؼاب لؾخطقوب سؿاء وإٕرافع آرتباب يف  الؿؼؾقب مـ ا – 3

 البغدادي . 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  ردووالػ  45)

 قا  الـاضؿ : والػرد ما ققدتف بثؼة ... 

كثور العؾؿواء أن إوقؾـوا ) الغرتب   تؼد  معـا ذكر الػرد يف مبحث 

ن بعض العؾؿاء ياتر بقـفؿا كؿوا صوـع أٓ إا مترادفقـ ، ؿاطتبروه

 البقؼقي هـا.

 والحافظ يف شرح الـخبة تعتبرهؿا مترادفقـ لغة واصط حًا . 

هؾ آصوط ح يواتروا بقـفؿوا موـ حقوث كثورة أن إ) كف قا  : أٓ إ

كثر موا تطؾؼقكوف طؾوك الػورد الؿطؾوؼ ، أآستعؿا  وقؾتف ، فالػرد 

 كثر ما تطؾؼقكف طؾك الػرد الـسبل . أ والغرتب

 ؾ :   الؿعؾر 46)

 قا  الـظا  : 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 ومووا بعؾووة يؿووق  أو خػووا

 

 معؾووؾ طـوودهؿ قوود ُطرفووا **

 

    

ن الظواهر أ) وهق الحدتث الذي يف سوـده او متـوف طؾوة قادحوة موع 

 الس مة مـفا  

والؿعؾق  والؿعؾؾ ، وقود كوازع بعضوفؿ يف هوذه  ، وتسؿك الؿعّؾ 

 . الؿصطؾحات

 والصقاب :  جقازها كؾفا .

 قا  الـاضؿ :

 معؾقُ  أو معُؾ أو معؾُؾ  ** وُخْؾُػفؿ يف آسؿ لقس ُتجفُؾ 

 وتدرك العؾة بلمقر :

 تػرد الراوي . -3

 مخالػة يقره لف . -4
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 لك ماسبؼ .إقرااـ تـضؿ  -5

طوـ  رمثالف : حقث تعؾك بـ طبقد طـ الثوقري طوـ طؿورو بوـ دتـوا

 خقار )البقعان بالابـ طؿر مرفقطًا 

اكؿا    رطؿرو بـ دتـا ققلف ) الثقري يف سػقانطؾك فؼد وهؿ تعؾك 

 . فالؿتـ صحقح . رهق طبداهلل بـ دتـا

ولووقعؾؿ أن الحوودتث الؿعووؾ تبحووث يف مروتووات الثؼووات، خوو ف 

 الؿ اع، ولذلؽ قا  الـاضؿ:

 فؽـ طؾك مـاهج إثباِت  ** وإكؿا التعؾقؾ يف الثؼات

 قد اختػوك بفوذه إسوتارِ  ** تراه كال ؿس وكإقؿار
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :   فووأهؿقت

إٓ هؿفووا وٓ تؿؽووـ تحصووقؾف أتعتبوور مووـ أد  طؾووق  الحوودتث و

بوذة افإٓ جبالجد والحػظ وكثرة الؿؿارسة ، ولفذا لؿ تتؽؾؿ فقف 

حؿود وابوـ معوقـ وابوـ مفودي وابوـ أمثا  البخواري وأ ، الحػاظ

 طـل .قالؿدتـل وتعؼقب بـ شقبة والدار

 :  مصـػاتف

  .العؾؾ ٓبـ الؿدتـل – 3

 .بل حاتؿأطؾؾ الحدتث ٓبـ  – 4

 .حؿد ، رحؿ اهلل الجؿقع ٕالعؾؾ  – 5



 

- 73 - 

 

 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

طجوب أوهوق  ،حادتث الـبقتة لؾودارقطـلٕالعؾؾ القاردة يف ا – 6

مو ه موـ حػظوف أكوف إ خؿف يف هذا الباب ، وقود ققوؾ أكتاب و

 رحؿف اهلل . 

 :  الؿضطرب  47)

 قا  الـاضؿ : 

ـِ وذو اخت ف  ـِ  ** سـد أو مت  مضطرٌب طـد أهقؾ الػ

  

 وجف مختؾػة ، متساوتة يف الؼقة   .أى طؾك و) هق مار

 :  فووقسامأ

ذا صووؾك إمثالووف : حوودتث ابوول هرتوورة ) ،  مضووطرب السووـد -3

ن لووؿ تجوود ، فؾقـصووب نحوودكؿ فؾقجعووؾ تؾؼوواء وجووف شووقئا ، فووأ

   .  بقـ تدتف خطًا فؾقخططصا، فان لؿ تؽـ معف طصا ، 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 لؿتـ .مضرب ا -4

 ة مقووأاسووؿاطقؾ بووـ )تووف وهووق واففووذا الحوودتث اختؾووػ طؾووك ر

 وجف .ألك اكثر مـ ط رة إاخت فًا كثقرا 

كابـ الص ح الـقوي وابـ طبد  ، لذا حؽؿ يقر واحد مـ الحػاظ

 ب سـده . االفادي با طر

 قا  العراقل : 

 مختؾػووووًا مووـ واحوووود فلزتوودا ** مضطرب الحدتث ماقد وردا

 

 وآ طراُب مقجٌب لؾضعِػ  ** رِة جؿا الُخْؾووِػ كالخط لؾست

  

 :  وققلف ابـ حجر يف بؾقغ الؿرا 

تعـوول ابووـ ) ولوؿ تصووب مووـ زطوؿ اكووف مضووطرب بووؾ هوق حسووـ   

الصوو ح ، لووقس بسوودتد بووؾ التحؼقووؼ ا ووطراب الحوودتث وطوود  

 ارتؼااف لدرجة الحسـ .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 مثا  مضطرب الؿتـ ، فـحق حدتث فاصؿة بـت ققس مرفقطًا أما

كؿوا طـود الترموذي. ورواه ابوـ ) إن يف الؿا  حؼًا سقى الزكواة   

متعار ان  فالؿتـان) لقس يف الؿا  حؼ سقى الزكاة  ماجف بؾػظ 

 ، وقد اختؾػت الطر  ، واستحا  الترجقح.

 :  الؿدرج  48)

 قا  الـاضؿ : 

 مـ بعض ألػاظ الرواة اتصؾت ** والؿدرجاَت يف الحدتث ما أتت

  

ر قودرج فقف زتادة لقست مـوف موـ يأهق الحدتث الذي ) و تعرتػف :

 .تؿققز لفا  

 : مؼصده : أمران

   ، وتعرف كؿا تؾل : و تق قح م ؽؾأتػسقر يرتب   –
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 التـصقص مـ العؾؿاء  -3

 .قرار الراوي بـػسف إ -4

 استحالة كقكف مـ ك   رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . -5

 : مدرج سـد ، ومدرج متـ . اقسامف

متل تلتقن تق  الؼقامة يرًا محجؾقـ موـ أن إ) بل هرترة أكحدتث 

 .ن تطقؾ يرتف فؾقػعؾ  أأثر الق قء ، فؿـ استطاع مـؽؿ 

بول هرتورة كؿوا جوز  بوف ابوـ أخقرة مدرجوة موـ كو   ٕفالجؿؾة ا

 رهؿا مـ الحػاظ رحؿفؿ اهلل .قتقؿقة وابـ حجر وي

 :  الؿصـػات

  .لؾخطقب الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ – 3
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

قص خوؾ، ٓبوـ حجور وهوق ت تؼرتب الؿـفج بترتقب الؿدرج – 4

 لؿا سبؼ . 

 ح : ووو  الؿدب49)

 قا  الـاضؿ : 

ـٍ طـ أِخفْ   مدبرج فاطرفف حؼًا واكتِخفْ  ** وما روى كؾ قرت

جتل بواالؿدبج لغة مـ التدبقج بؿعـوك التوزتقـ وهوق م وتؼ موـ دت

ؽ لتسواوي الوراوي وكولن الؿودبج سوؿل بوذل  القجف أي الخدتـ 

 والؿروي طـف كؿا تتساوى الخدان.

 روى الؼرتـان كؾ واحد مـفؿا طـ أخر تن أ) واصط حًا : 

 كت بؿعرفتف أومعـك فاكتخف .. أي افتخر 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  فمثال

 بل هرترة والعؽس .أ: رواتة طاا ة طـ  ةيف الصحاب

 يف التابعقـ : رواتة الزهري طـ طؿر بـ طبداهلل والعؽس 

 : فمصـػات

 طـل .قج لؾدارالؿدبّ  -3

 بل ال قع آصػفاي ٕقران ٕرواتة ا -4

   الؿتػؼ والؿػتر  : :4) 

 و ده ...... إلع  متػْؼ  وخطًاقا  الـاضؿ :متػؼ لػظًا 

سووؿاء آبوواافؿ فصوواطدًا ، خطووًا أسووؿاء الوورواة وأن تتػووؼ ) أوهووق 

 . شخاصفؿأولػظًا ، وتختؾػ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

رك يف هوذا آسوؿ سوتة حؿد شقع سقبقتف ، اشتأمثؾ : الخؾقؾ بـ 

 شخاص.أ

 فاادتف : 

 كفؿ شخص واحد .أدفع تقهؿ  -3

 تؿققزهؿ تقثقؼا وتضغقػًا  -4

 :  فوومصـػات

 الؿتػؼ والؿػتر  لؾخطقب  – 3

 كساب الؿتػؼة لؿحؿد بـ صاهر .ٕا – 4

   الؿمتؾػ والؿختؾػ : ;4)

 :  قا  الـاضؿ

 و ده مختؾٌػ فاخَش الغؾطْ  ** مقتؾػ متػؼ الخط فؼط
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

كسواب ٕو اأ كو الؽـوألؼاب ٕو اأسؿاء ٕن تتػؼ اأ: ) هق ػف تعرت

 خطًا ، وتختؾػ لػظًا  . 

ضوبط بوالحػظ البوزاز ، البوزار وهوذا الـوقع تُ و مثؾ : س   وس ّ  

 يالبًا ، ولقس لف قاطدة .

 : مصـػاتف

 الؿمتؾػ والؿختؾػ لعبد الغـل بـ سعقد . – 3

 اوكؿا  ٓبـ ماكقٓ .  – 4

 ر : ووو  الؿـؽ50) 

 قا  الـاضؿ : 

 تعدتُؾف ٓ تحؿُؾ التػردا ** والؿـؽُر الػرُد بف راِو يدا
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

يؾطوف ، أو  َش ُحوكف الحدتث الذي تـػرد بف موـ فَ أ) ومراد الـاضؿ : 

 .كثرت يػؾتف ، أو تبقـ فسؼف   

 ذا تػرد .إي ٓ تحتؿؾ قبقلف أومعـك : تعدتؾف ٓتحؿؾ التػردا : 

 ختاره الحافظ يف الـخبة .والصقاب يف تعرتػف ما ا

 وهق ما رواه الضعقػ مخالػًا لؾثؼات .

 قا  السققصل يف ألػقتف :

ؼفْ  ** الؿـؽر الذي روى يقر الثؼةْ   مخالػًا يف كخبٍة قد حؼر

 مثالف : 

بل حاتؿ مـ صرتؼ ُحبقب بـ حبقب الزتوات طوـ أبول أمارواه ابـ 

ؾك اهلل اسحا  طـ العقزار بـ حرتث طـ ابـ طباس طـ الـبول صو

 طؾقف وسؾؿ ، قا  : 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

وقوورى  ،وحووج البقووت وصووا  ، وآتووك الزكوواة ، قووا  الصوو ةأ) مووـ 

 .دخؾ الجـة  ،الضقػ

بول أن يقوره موـ الثؼوات رواه طوـ ٕ ،بوق حواتؿ : وهوق مـؽورأقا  

 اسحا  مقققفًا ، وهق الؿعروف.

 :  الؿتروك  53)

 قا  الـاضؿ : 

 ف ففق كردْ وأجؿعقا لضعػ ** متروُكف ما واحد بف اكػردْ 

   

جؿع الؿحدثقن طؾوك  وعػف ، ففوق كورد أ ، راوِ   والؿعـك ما رواه

 أي مردود .

 .بالؽذب    ) وهق الحدتث الذي فقف راٍو متفؿٌ  تعرتػف :

 



 

- 83 - 

 

 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 مثالف :

بول الطػقوؾ أحدتث طؿرو بـ َشِؿر الُجعػل الؽقيف طـ جابر طوـ 

يف  ) كان الـبل صؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ تؼـوت :طـ طؾل وطؿار قآ 

مـ ص ة الغوداة ، وتؼطوع صو ة العصور  ةالػجر ، وتؽبر تق  طرف

 .آخر اتا  الت رتؼ   

 : )متروك الحدتث .قا  الـساال والدارقطـل طـ طؿرو بـ شؿر 

  عقػة بقـ الؿـؽر والؿق قع .  ةوالؿتروك رتب

   الؿق قع : 53)

 قا  الـاضؿ : 

 لؿق ووقعُ طؾك الـبل فذلؽ ا ** والؽذب الؿختؾؼ الؿصـووقعُ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

) هق الؽذب الؿختؾؼ الؿصـقع الؿـسقب الوك رسوق   وتعرتػف :

 اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   

، واكؿووا اطتبوور حوودتثا بووزطؿ  أحطفوواوهووق أشوور أكووقاع الضووعقػ و

 . ..! وا عف

موـ شوؽ فقوف  ،خقور الب ور ) الـعؿان سوراج امتول   ) طؾوكٌ  مثالف :

 كػر   

 :  فقف مسااؾ

 :  حؽؿ رواتتف –آولك 

ؾؿ سوٓ مع البقان ، لؿا جواء يف مؼدموة مإ ، ٓتحؾ رواتقف لؾعالؿ بف

بقـ   كووف كووذب ففووق احوود الؽوواذَ أرى ث طـوول بحوودتث ُتووـ حوودر )َموو

 والجؿع . ةتروى بالتثـق:
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 :  صر  الق ع –الثاكقة 

 .ن تصـع الؽ   مـ طـده أما إ -3

 سـادا .إفقجعؾ لف  ، لؾحؽؿاء و تلخذ ك مًاأ -4

 :  الق عالثالثة : دواطل 

لك اهلل : كؼق  بعض وا عل حدتث فضااؾ السقر إالتؼرب  – 3

 مـ فرط جفؾف وحؿؼف.ريب الـاس  أ)و عتفا 

 ـعت الزكادقة .صس   : كؿا والطعـ يف ا – 4

 ) طؾل خقر الب ر   آكتصار لؾؿذهب : كحدتث  – 5

 .لك الحؽا  إالتزلػ  – 6

 ص .التؽسب يف صؾب الرز  : كؿا تصـع الؼصا – 7
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

حادتث يرتبة ، تريب يف سؿاطفا أقصد ال فرة : كؿـ تقرد  – 8

 مـف . 

 :كقػ تعرف الق ع –الرابعة 

  .كبقاءكف لقس مـ ك   إأ -3

  .ن تؽقن الحدتث باص  يف كػسفأ -4

  .مخالػتف لؾؼرآن -5

 .لػاضف أسؿاجة الحدتث وركة  -6

 .قرار القا ع بالق ع إ -7

ؿـوار لع ) ات كتابف الؿاويقرها مـ القسااؾ وقد ذكرها ابـ الؼقؿ يف

 وهق مطبقع يف مجؾد لطقػ .ـقػ  الؿُ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 : الؿصـػات 

 ٓبـ الجقزي  :الؿق قطات – 3

 لؾسققصل :ال لكء الؿصـقطة – 4

 الؽـاي ا ٓبـ طرّ  :تـزتف ال رتعة – 5

 لؾ قكاي  :الػقااد الؿجؿقطة – 6

   سرار الؿرفقطة ٕا – 7

 رىء الؿصـقع وك هؿا لؿ  طؾك الؼا – 8

 :  ثؿ قا 

 سؿقتفا مـظقمَة البقؼقي ** وقد أتت كالجقهرِ الؿؽـقنِ 
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

ن تؿودح الؿسوؾؿ موا أحسوـف بو  أثـك ومدح ك مف ، وتجوقز أهـا 

والجووقهر معوودن كػووقس وهووق فارسوول  مبالغووة ، مووع أمووـ الػتـووة 

  معرب، تستخرج مـ البحر والؿؽـقن أي الؿحػقظ .
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 

 

 أزاهقر الرو ة -

 إربعقَن إكثرتة  -

 الخطب الحدتثقة  -

 أربعقن الؿعالل -

 الـفق  الذاتل -

 تقهجات الـقؾ -

 محااؾقات  -

ـٌ ومــ -  وص

 مققظاُت التدبر الؼرآي -
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 ةاألمالي الفجرية علي املنظومة البيقوني

 س لؿ العؾِؿ  -

 كثار طؾؿقة  -

 شجـ الؿـابر -

 الخ صاُت الع رتة طؾك إربعقـ الـقوتة .. -

 واهلل الؿقفؼ .

hamzah10000@outlook.com 


