جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددد ر را اللددالمين مالددا يددوو الدددين وال ددى والدددىو علددى الاددا ي ال ددير الدددرا
وبلد:

المنير ن ينا محمد وعلى آله وصح ه أجملين

فا د ك كلمددات مدددتفا ونتددات مقت دددت وهمددار محتندداك مددن وددرويات المحدددهين ويواوددي
المحققين على المنظومت اللطيفت الموسومت بـ ( ال يقونيت ) في علم م طلح الحديث.وهي منظومت
قد عظم وقلاا ,وعم نفلاا ,وغايت عملي فياا الحمع والترتيب علَّني أسلا فدي سدلتام وأشي در فدي
زمرتام وأت ه بام وأقتفي أهرهم  ،وأقول ابتداء :
الحديث لغت :ضد القديم.
اصطىياً :ينقدم إلى قدمين (علم الحدديث روايدت  ،وعلدم الحدديث رايدت ) والقددم ال داني
هو محل راستنا يول ه ا النظم الم ارك .
والمق و بللم الحديث رايت :أي من جات الدرايدت والتفتدر فدي أسدانيدك ومتونده  ،وسدهعر

بده

فيما يلي :
 -1تعريفه  :علم يلر
وورو ام وأصنا

منه يقيقدت الروايدت وودرو اا وأنواعادا وأيتامادا ويدال الدروا

المرويات وما يتللق باا.

 -2موضوعه  :الراوي والمروي من ييث الق ول والر .
 -3ثمرته ( فائدته ) :ملرفت ما يق ل وما يشر ُّ من ذلا.
 -4فضله :فوقانه على سائر الللوو ؛ كيف وهو من أج ّل الللوو ال رعيت فلليه تقوو بداقي
الللوو ومن لم يتن عندك إلماو به أخطه وأوقع غيرك في الخطه وانحر

عن الناج الدديد من ييث

ي ددلر أو ي ي ددلر سددواء أكددا مفدددراً أو فقيا دا ً أو أصددوليا ً أو واعظ داً .وإ ال د ي يددتتلم فددي أمددور
ال رع وهو جاهدل باد ا الللدم ملدر

فدي الددخول تحدد الوعيدد الن دوي (مدن كد ا علد ّي متلمدداً

فليت وأ مقلدك من النار).
 -5نسبته :ت اينه ومخالفته وتميزك عن سائر الللوو.
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 -6واضععععه  :هدددو القاضدددي أبدددو محمدددد الحددددن بدددن ع دددد الدددريمن بدددن خدددى ال ددداير
بالرَّا َمار ْمزي.
 -7اسعمه :علددم الحددديث رايددت  ،ويدددمى علددم م دطلح الحددديث ،ويقددال لدده أي دا ً  :علددوو
الحديث .
 -8استمداده :من األيا يث الن ويت واآلهار المرويت.
 -9حكمه  :الوجوا اللين ّي على قارئ الحديث ,والوجوا التفائي على أهل كل ناييت.
 -11مسائله :ق اياك ال اي ت عدن أيدوال الددند والمدتن كقدولام  :كدلُّ يدديث اودتمل علدى
ات ال الدند واللدالت وال
عر

ط وخى عن ال وذ وعن الللِّت القا يت فاو صحيح وهت ا.

موجز ألهم الم نفات في علم الحديث رايت :
س ق أ ذكرت أ واضع علم الحديث رايت هدو اممداو الرامارمدزي (ت 063هدـ) ,وهدو

أبو محمد الحدن بن ع د الريمن بن خىَّ واسم كتابه ( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ).
والمق دددو بقولندددا إنددده هدددو واضدددع هددد ا الفدددن باعت دددار تهليفددده كتابدددا ً مددددتقىً فيددده :وإي فقدددد شسددد ق
الرامارمزي بالتتابت في جملت من علوو الم طلح لتن ي على وجه ايسدتقىل وإنمدا عرضدا ً فدي
هنايا تواليفام ومن هؤيء على س يل ايخت ار:
 -1امماو ال افلي في كتابه الرسالت -2 .امماو علي بن المديني في كتابه الللل (.)202
-0امماو مدلم بن الححا (-2 .)261امماو أبو او الدحدتاني(.)272
 -2امماو أبو عيدى الترم ي.
هددم جدداء الرامارمددزي فددهلّف كتابدده اآلنددف الد كر  ,اسددتوعب غالددب مددا كت دده مددن ق لدده  ،هددم
توالد الم نفات بلدك وهي على النحو التالي :
 ( -1ملرفت علوو الحديث ) ألبي ع د هللا الحاكم النيدابوري (.)232
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 -2هددم جدداء الخطيددب ال غدددا ي ( )260فددهلّف جملددت مددن الم ددنفات م ددل :التفايددت فددي علددم
الروايددت .والحددامع آل اا الددراوي وأخددى الدددامع يتددى كددا كمددا قددال الحدداف أبددو بتددر بددن نقطددت
( :)626كل من أن ف علم أ المحدهين بلد الخطيب عيال على كت ه.
 ( -0املمدداع إلددى ملرفددت أصددول الروايددت وتقييددد الدددماع ) للقاضددي عيددا
اليح

بددن موسددى

ي المالتي (.)222
 -2يتى جاء الحاف الفقيه أبو عمدرو بدن ال دى ( )620فلد ّم ودتات هد ا الفدن فدي كتداا

عظيم اسمه  ( :علوو الحديث ) ال اير بدـ (مقدمدت ابدن ال دى ) فداجتمع فدي كتابده مدا تفدر فدي
غيرك كما قاله الحاف ابن يحر (.)222
 عتددف الللمدداء علددى مقدمددت ابددن ال ددى وكددا لاددم يولاددا خدددمات مختلفددت فمددنام مددنورياا ومنام من اخت رها ومنام من نظماا.
 فأما الشارحون لها فمنهم : -1بدر الدين الزرك ي ( )762وس ّماك ( النتد على ابن ال دى ) ,ويقّدق رسدالت علميدت
بالمدينت و ع.
 -2زين الدين اللراقي ( )236وس ّماك ( التقييد وامي ا لما أ لدق وأغلدق مدن كتداا ابدن
ال ى ) ,وهو مط وع عد

لات  ،أف لاا بتحقيق الدكتور /أسامت خيا .

 -0الحاف ابن يحر اللدقىني ( )222سماك ( :امف ا على نتد ابدن ال دى ) ,وهدو
بددـ(النتد علددى كتدداا ابددن ال ددى ) وهددو مط ددوع بتحقيددق الدددكتور /ربيددع بددن هددا ي

الملددرو

المدخلي وهو مفيد للغايت غير أنه لم يتمله.
 وأما المختصرون لها فمنهم : -1أبددو زكريددا النددووي ( )676وس د ّماك  ( :إروددا
الخىئق ).
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هم لخ ه في كتاا آخر س ّماك ( التقريب والتيدير في ملرفت سنن ال دير الند ير ) وودر
ه ا التتاا اللىمت الديو ي ( )611في كتابه الم اور ( تدريب الراوي).
 -2بدر الدين بن جماعت ( )700س ّماك ( المنال الروي في مخت ر علدوو الحدديث الن دوي
) وهو مط وع.
 -0يدددين بددن ع ددد هللا الطي ددي ( )720س د ّماك ( الخىصددت فددي أصددول الحددديث ) مط ددوع
بتحقيق/ص حي الدامرائي.
 -2عما الدين بن ك ير ( )772س ّماك ( اخت ار علوو الحديث ) وقد وريه اللىمت/أيمدد
واكر واوتار وريه باسم ( ال اعث الح يث ).
 -2سرا الدين ابن الملقن ( )232س ّماك ( المقنع في علوو الحدديث ) ،يقّدق رسدالت علميدت
قديما ً ولم يط ع ويقّقه ال يخ/ع د هللا بن يوسف الحديع وهو مط وع في محلدين.
 -6سرا الدين ال لقيني ( )232س ّماك ( محاسن ايصطى في ت مين كتاا ابن ال ى
) وهو مط وع بتحقيق الدكتور /عائ ت بند ال ا ئ.
 وأما الناظمون لها فمنهم : -1الحداف زيددن الدددين اللراقددي ( )236فددي ألددف بيددد سد ّماك ( ألفيددت الحددديث ) وعلددى هد ا
النظم ورويات أبرزها :
أ -وريه هو وس ّماك ( الت

ر والت كر ) مط وع في المغرا قديماً.

ا -الحاف ومس الدين الدخاوي ( )632وس ّماك ( فتح المغيث ب ر ألفيت الحديث ) وهو
ور عظيم ي يدتغنى عنه من أرا ض ط ه ا الفن وهو مط وع بلد تحقيقدات غال ادا سديء جدداً
وأم لاا بتحقيق ال يخ علي يدين علي الاندي في أربع محلدات.
جددـ -ال دديخ زكريددا األن دداري ( )622وس د ّماك  ( :فددتح ال دداقي علددى ألفيددت اللراقددي) وهددو
مط وع مع ور اللراقي بتحقيق /محمد بن الحدين اللراقي الحدني ,في
محلدات.
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 -2الحاف جىل الدين الديو ي ( )611في ألف بيدد سد ّماك ( ألفيدت الحدديث ) نظمادا فدي
خمدت أياو كما ذكر في آخرها وه ا النظم أعا فيه الديو ي ترتيدب كتداا ابدن ال دى بطريقدت
مغاير خىفا ً أللفيت اللراقي التي جرى فياا على ترتيب ابن ال دى ولدم يغيّدرك فمدن هد ك الحادت
ف ّل بل ام ه ا النظم على نظم اللراقي .وعلى هذا النظم شروحات عدة منها:
أ -ور الديو ي نفده وس ّماك  ( :ال حدر الد ي زخدر ب در ألفيدت األهدر ) ولدم يتملده وقدد
يقّق ه ا ال ر الدكتور/أنيس اهر  ,والدكتور /ع د ال اري األن اري في رسائل علميت.
ا -ور ال يخ محمد محفوظ بن ع د هللا الترمدي المتي  ,وسد ّماك  ( :مدناج ذوي النظدر
ور منظومت األهر ) وقد

ع ه ا ال ر وهو متوسط في محلد.

جـ -اللىمت أيمد بن محمد واكر  ,وهو مط وع وليس له اسم يشلر

به.

 -6وهناك جملت من التتب صنفاا أصحاباا بق د ايخت ار والتقريب للفن  ,وأوار ه ك
المخت رات :
( الموقظت ) للحاف أبي ع د هللا ال ه ي  ،ويظار أنده اخت در فيده كتداا ايقتدرا ل ديخه
الفقيه ابن قيق الليد .
و (ونخ ت الفتر في م طلح أهل األهر ) للحاف ابن يحر اللدقىني وهد ا التتداا يلت در
نقلت ك ير في ه ا الفن ييث إ الحاف أعر

عن الطريقت التي كتب باا الفدن مدن ابدن ال دى

فمن بلدك  ,فهعا ترتيب الفن بطريقت منطقيت ييث بدأ بدالتىو عدن الخ در مدن ييدث وصدوله إليندا
ف كر أنه على نوعين متواتر وآيا وورع في الحديث عن كل قدم مناما وه ا المخت ر من أنفع
المخت رات في ه ا الفن يتى إنه مخت ر يشدتغنى به عن ك ير من المط ّويت وي يشدتغنى بت ير
من المط ّويت عنه.
ل د ا فقددد ك ددرت الم ددنفات فددي وددر ه د ا المخت ددر فمددن أوددارها وددر المؤلددف نفددده
الموسوو بـ (نزهت النظر ور نخ ت الفتر )  ،وور النخ ت المى علدي القدارئ (ت  , )1312و (
اليواقيد والدرر ودر نخ دت الفتدر ) للمنداوي (ت  )1301وغيرهدا .ولده نظدم بلندوا
الدتر نظم نخ ت الفتر ) لألمير ال نلاني اليماني.
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 -7وهناك مخت ر لطيف من جملت المخت رات ق له واسمه ( نظم ال يقونيت ) وهو الد ي
نحن ب د وريه والتلليق عليه.
الناظم والنظم :
أما ( الناظم ) فالمللومات عنه أقل من القليل بل ي يتا يشلر

أصىً .ول ا فقد اختلدف فدي

اسمه  :فقيدل إنده عمدر كمدا قالده الن اداني فدي ودريه  ،ويتداك الزركلدي فدي األعدىو علدى ال دا ،
وقيل :ه كما جزو به عمر رضا كحالت في ملحم المؤلفين  ,إذاً هو :
عمر أو ه بن محمد بدن فتدو الدم دقي ال يقدوني وي يشددرى هدل هد ك الندد ت إلدى بلدد أو
قريت أو أا أو جد أو نحو ذلا كما ذكرك الن ااني  ,وتوفي كما قيل سدنت (1323هدـ)  ،هد ا كدل مدا
يشلر

عن الناظم.
وأما النظم  :ف ارته تشغنى عن وصفه فاو نظدم مخت در ي تتحداوز أبياتده أربلدا ً وهىهدين

بيتا ً كما نصّ على ذلا الناظم في آخر نظمه بقوله :
أقسععععععععععامها ثععععععععععم بخيععععععععععر تمعععععععععع
-

فعععععععععو البعثععععععععععين بعععععععععأرب أتعععععععععع
-

وهو مخت ر نافع ين غي على كل م تدئ في ه ا الفن أ يحفظه ويشلِ َّم به ضد طا ً وودرياً.
وقد قاو ب ريه جماعت من الف ىء  ،فمن ه ك ال رو :
 ( -1ور الزرقاني ) لل يخ محمد الزرقاني ومله ياويت ال يخ عطيت األجاوري.
 ( -2النخ ت الن اانيت ور المنظومت ال يقونيت ) لمحمد بن خليفت الن ااني.
 ( -0التقريرات الدنيت ور المنظومت ال يقونيدت ) لحددن بدن محمدد الم دا ,

دع مدراراً

أم لاا بتحقيق األستاذ /فواز بن أيمد زمرلي.
 ( -2ال اكور الحنيت من قطا

متن ال يقونيت ) لمحمد أمين بن ع د هللا األهيوبي الارري.

 ( -2التلليقات األهريت على المنظومت ال يقونيت ) لللي بن يدن ع د الحميد الحل ي.
 ( -6صقل األفااو الحليت ب ر المنظومت ال يقونيت ) لم طفى بن محمد بن سىمت.
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وهم ورو أخرى ك ير صدرت يدي اً.

وي بد من اموار إلى أ ه ا النظم عليه مىيظدات فدي جملدت مدن األبيدات ؛ ولد ا سدو
أذكر ما استشدرك عليه به من نظم وكل ه ا مدتفا من استدراكات األستاذ الدكتور/ع د الدتار أبي
غد  ,كما تحدها في التلليقات األهريت .وه ا ه د باألقداو التي استدرك عليه في تلريفاا.
 -1الحديث الحدن.
 -2الملنلن.

 -2المت ل.

 -0اللزيز

 -2الم اور

 -6المرسل.

وبلد  ,فا ا أوا ال روع في المق و  ،أسهل هللا تلالى اللدو والتوفيدق والحمدد ر را
اللالمين.
قال الناظم رحمه هللا :
أبععععععععععععععدأ بال مععععععععععععععد مصععععععععععععععليا علععععععععععععععى
-

م مععععععععععععععد يععععععععععععععر نبععععععععععععععي أرسعععععععععععععععع
-

أي أبدأ منظدومتي بددءاً إضدافيا ً ( بال معد ) ألنده قدد بددأ بال ددملت بددءاً يقيقيدا ً أويً  ,وهد ا
اللمل من الناظم ريمه هللا  :اقتداء بالتتاا اللزيز ,وجريا ً على هدي الن دي صدلى هللا عليده وسدلم
في متات اته ومراسىته ,وعلى ه ا جرى الللماء قديما ً ويدي اً.
قوله ( بال مد ) الحمد لغت :ال نداء .وودرعاً :ال نداء علدى المحمدو بال دفات الىزمدت كالحيدا
والللم والدمع وال

ر والوجه وال فات المتلديت كالرضا والحب والترك وغيرها.

قوله ( مصليا ) أي :أبدأ منظومتي ه ك بحمد هللا  يالت كوني م دليا ً علدى محمدد ,وأتدى
الناظم بال ى على الن ي  امت ايً ألمر هللا  في كتابه اللزيز
قوله ( على م مد ) هو سيدنا ون ينا محمد  ، ومحمد علم له صلى هللا عليه وسلم
و أص د َّح مددا قيددل فددي ملنددى صددى هللا علددى ع دددك كمددا قددررك اللىمددت ابددن القدديم :مددا ذكددرك
ال خاري عن أبي اللاليت الريايي قال(:صى هللا على ع دك  :هناؤك عليه عند المىئتت).
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قولدده ( يععر نبععي أرسععع ) األلددف لال ددى والملنددى :أف ددل ن ددي أرسددله  إلددى ْ
الخلددق
ب ريلته إلى ع ا ك كافت من امنس والحن  ،فاو  سيد األن ياء والمرسلين وخير الخليقت كمدا قدال
صلى هللا عليه وسلم « :أنا سيّد ول ِد آ و وي فخر ».
قال الناظم رحمه هللا :
وكععععععععععععععع َل واحعععععععععععععععد أتعععععععععععععععى وحعععععععععععععععده
-

وذي معععععععععععن أقسعععععععععععا ال عععععععععععدي ععععععععععععدة
-

( وذي ) اسم إوار بملنى ه ك ,واموار تحتمل أمرين :
 )1إلى ما في ال هن.

 )2أو إلى األمر الحدي المتتوا.وه ا بحدب يال كل

ناظم أو مؤلف
( من أقسا ال دي ععدة ) الملندى :وهد ك مدن أقدداو علدم الحدديث  ,فىبدد مدن تقددير علدم ليت دح
التىو والللماء في تقديم الحديث مختلفو :
 -1فمنام مدن قدّدم الحدديث إلدى هىهدت صدحيح ويددن وضدليف  ،أو إلدى قددمين صدحيح
وضليف  ,وقالوا الحدن يدخل في ال حيح والموضوع يدخل في ال ليف.
 -2ومددنام مددن ق ّدددم الحددديث إلددى أك ددر مددن ذلددا م ددل الندداظم هنددا فقددد جلددل أقدددامه اهنددين
وهىهين نوعاً .وه ا التقديما ي تلار

بيناما:

فاألولو نظروا إلى الحديث من ييث الق دول والدر فقدالوا :الحدديث إمدا أ يتدو مق دويً
وهو ال حيح والحدن وإما أ يتو مر و اً وهو ال ليف والموضوع .وه ا تقديم صحيح.
واآلخرو نظروا إلى الحديث من ييث األنواع المندرجت تحد األقداو المد كور آنفدا ً أي
صحيح ويدن وضليف ,فتا من ه ك األنواع ما يختص بالمتن كالمرفوع والموقو

 ,ومناا ما

يختص بالدند كاللدالي والندازل  ،ومنادا مدا هدو م دترك بينامدا كال دحيح والحددن وهتد ا ,وهد ا
تقديم صحيح با ا ايعت ار.
( وكل واحد أتى وحده ) أي كل قدم من األقداو التي أشوير إلى وجو ها سو
واء هللا تلالى مع يدِّك.
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والح د ّد فددي اللغددت هددو  :التلريددف والتوضدديح وال يددا  ،وأمددا فددي ايصددطى فالم دداور فددي
تلريفه :ما كا جاملا ً ألفرا المحدو ومانلا ً من خول غيرك فيه.

ثم قال الناظم رحمه هللا :
أولهععععععا ( الصعععععع يح ) وهععععععو مععععععا اتصععععععل
-

إسععععععععععععععناده ولععععععععععععععم يشععععععععععععععذ أو يعععععععععععععععل
-

يرويعععععععععه ععععععععععدل ضعععععععععاب ععععععععععن مبلعععععععععه
-

معتمععععععععععععععد فععععععععععععععي ضععععععععععععععبطه ونقلععععععععععععععه
-

ورع الناظم في بيا األقداو التي أوار إلياا في ال يد الدابق ,فقال:
( أولها ) أي أول تلا األقداو ( الصع يح )  ،وهد ا القددم األول  ،وهدو الحدديث ال دحيح
ل اته وهو :لغت :ضد المريض .اصطىياً :ما يهتي في كىو الناظم في قوله:
( وهو ما اتصل إسناده ) ه ا هو ال ر األول للحديث ال دحيح وهدو ايت دال  :وهدو أ يتدو
قددد رواك ك دل ش
من مددن رجالدده عددن ودديخه مددن أول الدددند إلددى آخددرك ,فخددر با د ا التلريددف :المرسددل
والمنقطع والمل ل وغيرها.
و الدند أو امسنا  :هو سلدلت الرواك من أوله إلدى آخدرك  ,وإ ود د فقدل :هدو الطريدق الموصدل
إلى المتن.
( ولم يشذ أو يعل ) ه ا ال ر ا ال اني وال الث للحديث ال حيح.
ال ر ال اني :أي يتو الحديث واذاً وملنى ال اذ على الم داور :هدو مخالفدت الدراوي ال قدت لمدن
هو أوهق منه.
ال ر ال الث :أي يتو الحديث شملىًّ أي به علت قا يت فدي صدحت الحدديث  ،والللدت  :سد ب يقدد
في صحت الحديث  ,سواء كاند الللدت ظداهر أو خفيدت .ظداهر كفددق الدراوي أو سدوء يفظده .أو
خفيت كامرسال والوقف.
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( يرويه عدل ) ه ا هو ال ر الرابع للحديث ال حيح واللدل هو :ال خص المت ف باللدالت في
الروايت وهو  )1المدلم  )2اللاقل  )0ال الغ  )2الدالم مدن الفددق وصدغائر الخددت ,فددخل فدي هد ا
التلريف المرأ والرقيق.
( ضاب عن مبله ) ه ا هو ال ر الخامس للحديث ال حيح.
وال

ط هو قو الحافظت وصيانت ما كتب من الدماع إلى يين األ اء .وعلى ه ا فال د ط قددما

:
 -1ض ط صدر :وهو أ يحف الراوي ما سمله يفظا ً يمتنه من استح ارك متى واء.
 -2ض ط كتاا  :وهو أ ي و كتابه ال ي كتب فيه ما سمله من سدمله وصدحّحه إلدى أ
يؤ ي منه وي يلطيه من ي ي ونه ويحفظه.
فخر باللدل :الفاسق ومحاول اللين كحددهنا رجدل  ,ومحادول الحدال كحددهنا زيدد ومدا ي نلدر
صفته.
وقوله ( عن مبله ) أي عن عدل ضابط م له من أول الدند إلى منتاداك وهدو الن دي صدلى هللا عليده
وسلم أو ال حابي أو التابلي.
فدخل في ال حيح :المرفوع وهو ما أشضيف إلى الن ي صلى هللا عليه وسدلم .والموقعو

وهدو مدا

أشضيف إلى ال حابي.
والمقطوع وهو ما أشضيف إلى التابلي.
قوله ( ملتمد ) بفتح الميم – صفت ل ابط.
قوله ( في ض طه ) من صدرك لما يمليه من صدرك .وقوله ( ونقله ) من كتابه لما يرويه من كتابه
ال ي كت ه فللم من ال يتين الدابقين أ الحديث ال حيح ل اته هو ما جمع ورو ا ً خمدت وهي :
 -1ات ال الدند -2 .الدىمت من ال وذ -0 .الدىمت من الللت القا يت -2 .أ يتدو
ك مل مدن رواتده عدديً -2 .وأ يتدو كد مل مدن رواتده ضدابطا ً لمدا يفظده أو كت ده .ف دار تلريدف

الحديث ال حيح ل اته هو :
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ما ات ل إسنا ك بنقل اللدل ال ابط عن اللدل ال ابط إلى منتااك وي يتو واذاً أو مللىً.
م ال الحديث ال حيح ال ي تدوفرت فيده هد ك ال درو  :مدا رواك ال خداري يددهنا آ و بدن أبدي إيداا يددهنا
ول ت عن ع د اللزيز بن صايب قال :سملد أندا ً يقول :كا رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا
خل الخىء قال  « :اللام إني أعوذ با من الخ ث والخ ائث » .رواك الد لت والدند لل خاري.
وأول من جمع الحديث ال حيح المحر امماو أبو ع د هللا ال خاري ريمه هللا تلالى.
قال الناظم رحمه هللا :
وال سعععععععععن المععععععععععرو
-

رقعععععععععا و عععععععععدت

رجالععععععععععععععه ه كالصعععععععععععععع يح اشععععععععععععععتهرت
-

هنا ورع الناظم في بيا يد الحديث الحدن وق ل بيا كىمه يبد من الت كير بمدائل :
األولى  :أ ه ا القدم له أهميت ك ير  ,لما وقع فيه بين الللماء من اخدتى

ولمدا فدي الحتدم

ث ما بال حت أم مر سا مل ميدور وك لا الحتم
على الحديث بالحشدن من الدقت  ,فإ الحتم على يدي ٍ
على يديث ما بال لف أو الوضدع كد لا  ،إنمدا ال ده الحتدم علدى يدديث بهنده فدي رجدت بينامدا
المحدهين في ه ا النوع مرجله – وهللا أعلم – إلى اختىفام فدي ضدابط الحدديث الحددن

واختى

ف ل ام يريد به الحديث الحدن ل اته وبل ام يريد الحدن لغيرك.
البانيع  :ه ا القدم لم يتن ملروفا ً م تاراً عند المتقدمين واختلف في أول من قدّدم الحدديث
أقداما ً هىهت على قولين :
 -1أ أول من قدّم الحديث إلى هىهت ( صحيح ويدن وضدليف ) هدو اممداو أبدو عيددى
الترم ي  ،وقال با ا ويخ امسىو ابن تيميت كما في الفتاوى.
 -2أ ه ا التقديم شوجد في كىو بلض األئمت كامماو أيمد وأبي ياتم وغيرهمدا, .وأيدا ً مدا
كا ال واا  ،فإ كى الفريقين متفقدو علدى أ أول مدن ودار هد ا التقدديم ولادج بده هدو اممداو
الترم ي.
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البالب  :اختلف المحدهو في تلريف الحديث الحدن اختىفا ً ك يراً فممدن عرّفده الترمد ي ،
والخطابي  ،وابن ال ى  ،والحاكم  ،وابن يحر وغيرهم  ،وكل هؤيء عرّفه بتلريف وي يتدا
يدلم ويء مناا من قد واعترا
( وال سععن المعععرو

 ،وبدط ذلا في المطويت .

رقععا ) أي الحددديث الحدددن هددو :الملددرو

رق دا ً  :أي الملددرو

المخرجو له  ,به ي تار را ٍو بروايت أهل بلدك كقتا بدن عامدت الددوسدي فدي ال

رواتدده

دريين  ,فدإ

يدددي ام إذا جدداء عددن قتددا ونحددوك ممددن هددو بمنزلتدده كددا مخرجدده  ,أي رواتدده ملروفددو ل ددار
سلدلت قتا عند المحدهين.
( و دت رجالعه ه كالصع يح اشعتهرت ) أي صدارت رجالعه الد ين رووك وهدم مخرجدوك م دتار
باللدالت وال

ط والمرا بالرجال هنا الروا ولو كانوا ندا ًء ,وإنما ع ر بالرجال نظراً للغالب.

قولدده ( ه كالص ع يح اشععتهرت ) أي وكانددد رواتدده اوددتارت باللدالددت وال د ط ي اوددتاار رجددال
ال حيح عدالت وض طا ً وإنما اوتااراً َّما ي اوتااراً كامىً.
 ه ا هو ور وتوضيح ال يد كما هو ولتن استدرك على الناظم ه ا ال يد.قال ال يخ ع د الدتار أبو غد :
وال سععععععععن الخفيعععععععع
-

ضععععععععبطا إذ عععععععععدت

رجالععععععععععععععه ه كالصعععععععععععععع يح اشععععععععععععععتهرت
-

وه ا استدراك وجيه  ،ذلا أ التلريف ال ي ذكرك الناظم غير مانع فدإ قولده والحددن الملدرو
رقا ً ي مل غير الحدن فيدخل في ه ا الحد :ال حيح وال ليف بدل والموضدوع ف دار الطدر
وملرفت المخر ي تحلل الحديث يدنا ً بل وي صحيحا ً فتم من يديث شعرفد رقده فلدم تدز ك إي
ضلفا ً ووهناً.
أما ه ا ال يد فاو قد ي َّد لنا الحديث الحدن بح ٍد واضح وهو يوافدق الحدديث ال دحيح مدن
وجه ويخالفه من وجه آخر  ،فاو يوافق الحديث ال حيح في ورو ه التاليت :
 -1ات ال امسنا .

 -0الدىمت من الللت القا يت.

 -2الدىمت من ال وذ -2 .عدالت الروا  .ويخالفه في ور وايد وهو:
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 -2ال د ط بنوعيدده ض د ط ال دددر وض د ط التتدداا  ,فالحددديث ال ددحيح ي ددتر فيدده تمدداو
ض ط الراوي أما الحديث الحدن فيتو الراوي خفيف ال

ط.

َّ
خدف ضد طه مدن غيدر
وعلى ه ا يتو تعريفه :بهنه الحديث الد ي ات دل سدندك بنقدل اللددل الد ي
و وذ وي علت .وه ا هو تلريف الحديث الحدن ل اته .وهو مطابق لتلريف الحاف ابدن يحدر لده
كمددا فددي نزهددت النظددر ،وإ تلددد ت ددر هد ا الحددديث فيتددو يدددي ا ً صددحيحا ً لغيددرك أمددا الحددديث
الحدن لغيرك فاو ال ليف إذا تلد ت رقه ,ولم يتن س ب ضلفه فدق الراوي أو ك به.
أمبل ال دي ال سن :

 ما رواك أيمد وأبو او والندائي وال ياقدي وغيدرهم مدن ريدق عمدرو بدن ودليب عدنأبيه عن جدك  قال  :رأى الن ي صلى هللا عليده وسدلم امدرأ وفدي يددها مددتتا مدن ذهدب فقدال:
يددورك هللا بامدا يدوو القيامدت سدوارين مدن نددار
أتدؤ ين زكدا هد ا ا قالدد :ي ,قدال  « :أيددرك أ
ِّ
فهلقتاما » .فروايت عمرو بن وليب عن أبيه عن جدك سلدلت يحتدم عليادا بالحددن كمدا ندصّ علدى
ذلا النووي  ،وال ه ي  ،وابن القيم ,وي وجه لمن ضلفاا وي لمن صححاا.
 وما رواك الترم ي وغيرك من ريق محمد بن عمرو بن علقمت عن أبدي سدلمت عدن أبديهرير قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :لوي أ أو َّ
ق على أمتي ألمرتام بالدواك عند
كل صى ».فمحمد بن عمر بن علقمت هو ابن وقاص اللي ي المددني صددو لده أوهداو ,ومدن كدا
ه ا ياله فحدي ه ي ينزل عن رجت الحدن.
مظن وجود ال دي ال سن -:

سنن امماو الترم ي ,وبقيت الدنن األربلت األخرى سنن أبدي او و سدنن النددائي و سدنن
ابن ماجت وغيرها من واوين الدنت عدا ال حيحين.
قال الناظم رحمه هللا :
وكععععععل مععععععا عععععععن رتبعععععع ال سععععععن قصعععععععر
-

فهععععععععو الضعععععععععي
-

ورع الناظم في بيا يد الحديث ال ليف فقال:
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( وكل ما عن رتب ال سن قصر ْن ) أي :كل يديث انحط وعحز عن بلدو رت دت الحدديث
الحدد ن _ والحددديث ال ددحيح مددن بدداا أولددى _ فاددو الحددديث ال ددليف المددر و ألندده ي يحددتج بدده
مطلقا ً على ال حيح كما سيهتي.
قوله ( وهو أقساما كبر ) بلد أ ذكر يد الحديث ال دليف الد ي هدو :مدا لدم يحمدع صدفت
الحدن بفقد ور من ورو ه أوار إوار محملت إلى أ الحديث ال ليف أقداو ك ير .
واألمدر كمددا ذكددر الندداظم وسدديمر ملنددا فدي هد ك المنظومددت بلددض هد ك األقددداو  :كالمرسددل
والمنقطع والمل ل وال اذ وغيرها – إ واء هللا تلالى.
أمبل لل دي الضعي

:

ما رواك أيمد والترم ي وابن ماجت والحاكم من ريق أبي بتر بن أبي مريم قدال الن دي صدلى هللا
عليه وسلم  « :التيِّس من ا نفده وعمل لما بلدد المدوت واللداجز مدن أت دع نفدده هواهدا وتمندى
على هللا األماني » .فا ا يديث ضليف من أجل أبي بتر ه ا فإنه ضليف كمدا ندصّ عليده الد ه ي
وغيرك.
 وما رواك الترم ي وغيرك من ريق أبي الددمح عدن أبدي الايد م قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدهوسلم  « :إذا رأيتم الرجل يلتا المداجد  ,فاوادوا له باميما » .فا ا يديث ضليف فهبو الدمح
صدو ولتن روايته عن أبي الاي م فياا ضلف.
حكم العمل بال دي الضعي :

الحديث ال ليف ي يخر عن أقداو هىهت :
 )1إما أ يتو في اللقائد  ،وقد أجمع الللماء على عدو اللمل به مطلقاً.
 )2وإمدا أ يتدو فددي األيتداو والحددىل والحدراو فقددد ذهدب الحماددور إلدى عدددو اللمدل بدده
مطلقاً.
 )0وإما أ يتو في ف ائل األعمال وقد اختلف الللماء في اللمل به على هىهت أقوال :
أ -يلمل به مطلقا ً وهو قول الحماور.
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ا -ي يلمل به مطلقدا ً وبده قدال جماعدت مدن أهدل الللدم مدنام ابدن ملدين وال خداري ومددلم
وأيمد في كىو له يومئ إلى ه ا الم هب كما أوار إليه ابن مفلح في اآل اا ال رعيت.
جـ -يلمل به ببعث شرو وهو ما انتصر له ال افظ ابن حجر:
 -1أ ي يتو وديد ال لف.
 -2أ ي يلتقد ه وته عند اللمل به.
 -0أ يتو مندرجا ً تحد أصل عاو.
وال حيح من ه ك األقوال ال ىهت – وهللا أعلم – هو القول ال اني وهو أنه ي يلمل به مطلقا ً وممن
انت ر لا ا القول من الملاصرين اللىمت أيمد بن محمد واكر في (ال اعث الح يث)  ،واللىمدت
محمد ناصر الدين األل اني في مقدمت ( صحيح الترغيب والترهيب ) .ووجه ترجيح هذا القعول :
أ ما ه د في الدنت ال حيحت كفايت وغنيت للمتلف.
* مظن وجوده :

الحديث ال ليف يوجد في غالب التتدب  ،وكدل التتدب الددتت عددا ال دحيحين يوجدد فيادا
الحديث ال ليف وك ا كتب المدانيد والم نفات والملاجم يوجد فياا الحديث ال ليف.
قال الناظم رحمه هللا :
ومععععععععععععا أضععععععععععععي
-

للنبععععععععععععي المرفععععععععععععوع

ومععععععععععععععا لتععععععععععععععاب هععععععععععععععو المقطععععععععععععععوع
-

بلد أ فر الناظم من ذكر الحديث ال ليف ورع في بيا أقداو أخرى فحمع في ه ا ال يد بين
نوعين من أنواع علم الحديث وهما :
 )1الحديث المرفوع :

فقال ( وما أضي

) أي  :والحديث ال ي أضافه ال حابي أو مدن ونده إلدى الن دي صدلى هللا عليده

وسلم فاو ال ي يدمى الحديث المرفوع سوا مء كاند إضافت قول أو فلل أو تقرير أو صفت.
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قولده ( المرفدوع ) لغدت  :كدل مدا رفدع علدى غيددرك ي ًّددا كدا أو ملندى وسشد ِّمي الحدديث بده يرتفدداع
رجته بإضافته إلى الن دي صدلى هللا عليده وسدلم .اصدطىياً :هدو مدا أضدافه إلدى الن دي صدلى هللا
عليه وسلم ال حابي أو التابلي أو من وناما من قول أو فلل أو تقرير أو صفت خَ ْلقيَّت أو شخلشقيَّت.
فدددخل فددي ه د ا التلريددف المت ددل والمرسددل والمنقطددع والمل ددل والمللَّددق  ،وخددر الموقددو
والمقطوع.
و يت ح من خىل ه ا التلريف أ الحديث المرفوع أربلت أنواع :
 -1المرفوع القولي  :م اله ما رواك ال يخا عدن عمدر بدن الخطداا  قدال  :قدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم  « :إنما األعمال بالنيات وإنما لتل امرئ ما نوى  ...الحديث ».
 -2المرفوع الفللي :م اله ما رواك ال يخا عن ابن ع اا قال :كا الن ي صدلى هللا عليده
وسلم ي لي من الليل هىث ع ر ركلت.
 -0المرفوع التقريري  :م اله ما رواك ال يخا عدن ابدن ع داا قدال  « :خلدد أندا وخالدد
بن الوليد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد ميموندت فدهتي ب دب محندوذ فدههوى إليده رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم بيدك فقال بلض الندو الىتي في بيد ميمونت أخ روا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أ يهكل فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدك فقلد :أيراو هو يا رسول هللا ا قدال:
ي ولتنه لم يتن بهر

قومي فهجدني أعافه .قال خالد فاجتررته فهكلته ورسول هللا صلى هللا عليه

وسلم ينظر ».
 -2المرفوع الوصفي :وهو قدما :
أ) وصف خَ ْلقي  :م اله ما رواك ال يخا عن أنس بن مالا قال :كا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم َربْلتً ليس بالطويل وي بالق ير يدن الحدم ,وكا ول شركش لديس بحلدد وي سد ط أسدمر
اللو إذا م ى يتتفه.
ا) وصف شخلشقي :م اله ما رواك ال يخا عن أبدي سدليد الخددري رضدي هللا عنده قدال « :
كا صلى هللا عليه وسلم أو َّد ييا ًء من الل راء في خدرها وكا إذا كرك وي ا ً شعر
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 )2الحديث المقطوع :

بلد أ ذكر الناظم الحديث المرفوع أت له ب كر الحديث المقطوع بقوله  ( :ومعا لتعاب هعو
المقطوع ) أي  :كل يديث سواء كا قوليا ً ًن أو فلليا ً ًن أشضيف إلى التابلي.
* والتابلي هو :من لقي صحابيا ً وكا مؤمنا ً بالن ي صلى هللا عليه وسلم و أ يراك ومات على
امسىو  ،وسمي ب لا :ينقطاعه عن رجت الرفع بلدو انتدابه إلى الن ي صلى هللا عليه وسلم.
والتدابلو شك شدر ومددن أودارهم :سدليد بددن المدديب  ,والحدددن ال

دري وابدن سدديرين وأبدو اللاليددت

الريايي ومدرو ال امي وغيرهم.
مبال ال دي المقطوع :

ما رواك ال خاري في ال حيح أ الحدن ال

ري س ل عدن ال دى خلدف الم تددع فقدال  ( :صدلِّ

وعليه بدعته ) ه ا في القول.
أمددا فددي الفلددل  :فمددا رواك أبددو نلدديم فددي الحليددت عددن إبددراهيم بددن محمددد بددن المنت ددر قددال  ( :كددا
مدرو يرخي الدتر بينه وبين أهله ويق ل على صىته ويخليام و نياهم ).
وهاهنا مسألتان هبد من اإلشارة إليهما :
أوه :ما الفر بين ال دي المقطوع والمنقط ؟

لقد استلمل بلض أهل الللم كال افلي المقطوع والمنقطع بملنى وايد.
ولتددن الد ي اسددتقر عليدده ايصددطى التفريددق بينامددا  :فددالمقطوع يتللددق بددالمتن وهددو ناايددت الدددند
ومنتااك .والمنقطع يتللق بالدند وهو الداقط منه أيد رجاله  ،وسيهتي بيانه إ واء هللا تلالى عندد
قول الناظم :
وكعععععععععل معععععععععا لعععععععععم يتصعععععععععل ب عععععععععال
-

إسعععععععععععععناده منقطععععععععععععع األو عععععععععععععال
-

ثانيا :إشكال وجوابه:
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قال الزرك ي في ( النتد ) ( :وإ خال المقطدوع فدي أندواع الحدديث فيده تددامح ك يدر فدإ أقدوال
التابلين وم اه ام ي مدخل لاا في الحديث فتيف تتو نوعا ً منه ,إي أ يقال :إنده إ كدا ممدا ي
محال لىجتاا فيه يتو في يتم المرفوع صر به ابن اللربي وا عى أنه م هب مالا).
فإ قال قائل :لماذا حرص الم دثون على العناي بهذه األقوال مع أنهعم معن جملع علمعاة األمع
وإن كان لهم من الجعل والقدر ما هو معلو ا
أجاا عن ه ا اموتال الحاف الخطيب ال غدا ي بقوله:
إ الفائد في كتابت المقا يع ليتخير المحتاد من أقوالام وي يخر عن جملتام أ.هـ.
مظن ال دي المقطوع :
م نف ابن أبي وي ت وع د الرزا وتفاسير ابن جرير وابن أبي ياتم وابن المن ر وغيرهم .
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
والمسععععععععععند المتصععععععععععل اإلسععععععععععناد مععععععععععن
-

راويععععععععه حتععععععععى المصععععععععطفى ولععععععععم يععععععععبن
-

هنا ورع الناظم في بيا الحديث المددند فقدال ( والمسعند ) أي :والحدديث المددمى بدـ( المسعند )
عندهم هو الحديث ( المتصل اإلسناد من راويه حتى المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم ( ولم يعبن
) أي :وياله أنه لم ينقطع إسنا ك أي :لم يح

ولم يددقط وايدد مدن رواتده ,وهد ك الحملدت لدم تدهت

بملنى جديد وإنما هي مؤكد لملنى ايت ال وأتى باا لتتميل ال يد.
والمدند لغت :ما رفع وندب إلى قائله يدي ا ً كا أو غيرك.
واصطىياً :اختلف في تلريفه على هىهت أقوال ي يتا يدلم مناا إي وايد وهو ال ي اختارك الناظم
وعليه جماور المحدهين واوتار ه ا التلريف عن الحاكم أبي ع د هللا.
وه ا التلريف هو :ما ات ل سندك مرفوعا ً إلى الن ي صلى هللا عليه وسلم بدند ظاهر ايت ال .قاله
ابددن يحددر فددي ( النتددد ) ه د ا التلريددف للمدددند هددو باعت ددار أم لتدده كتتددب ال ددحيح م ددل صددحيح
ال خاري ومدلم وغيرهما وهناك اعت ار آخر لتلريف المدند وهو:

18

جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

كل كتاا جمع فيه مرويات كل صحابي على يدد وأم لتده  :مددند أيمدد  ،والحميددي وأبدي يللدى
وغيرها.
* فائدة -:

ات ال امسنا هو من خ ائص ه ك األمت فهمت امسدىو هدي أمدت امسدنا ولد ا يقدول ابدن سديرين
كما في مقدمدت مددلم  « :امسدنا مدن الددين ولدوي امسدنا لقدال مدن وداء مدا وداء » .وقدال سدفيا
ال وري  :امسنا سى المؤمن ,إذا لم يتن مله سى ف دهي وديء يقاتدل .وقدال ودل ت :كدل يدديث
ليس فيه ( سملد ) قال ( سملد ) فاو خل وبقل .وقدال اممداو أيمدد  :لدب امسدنا اللدالي سدنت
عمن سلف.
إذا شعلم ه ا األصل األصيل عند علماء المدلمين فتيف يال من ق لام من األمم األخرى.
قال أبو محمد بن يزو:

نقل ال قت عن ال قت ي لغ به الن ي  مع ايت ال ,خدص هللا بده المددلمين و سدائر الملدل,
وأما مع امرسال وامع ال فيوجد في ك ير من الياو  ,لتن ي يقربو فيه مدن موسدى قربندا مدن
محمد  , بل يقفو بحيث يتو بينام وبين موسدى أك در مدن هىهدين ع دراً  ,وإنمدا ي لغدو إلدى
وملو ونحوك  ،وأما الن دارى فلديس عنددهم مدن صدفت هد ا النقدل إي تحدريم الطدى فقدط ,وأمدا
النقل بالطريق الم تملت على ك اا أو محاول اللين فت ير في نقل الياو والن ارى  ،وأما أقوال
ال حابت والتابلين  ,فى يمتن الياو أ ي لغوا إلى صايب ن ي أصىً ,وي إلى تابع له ,وي يمتدن
الن ارى أ ي لوا إلى أعلى من وملو وبولص أ .هـ
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
ومعععععععععععععا بسعععععععععععععم كعععععععععععععل راو يتصعععععععععععععل
-

إسعععععععععععععععناده للمصعععععععععععععععطفى فالمتصعععععععععععععععل
-

ورع الناظم في تلريف الحديث المت ل.
والمت ل لغت هو :ال يء الملت م والمتحمع بل ه إلى بلض وهو ضد المنقطع.
وفي ايصطى  :هو ما ذكرك الناظم هنا بقوله :
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( وما بسم ) أي :والحديث ال ي رشوي بد ب سماع ( كل راو ) مدن رواتده ع َّمدن فوقده (
يتصل إسناده ) من أوله إلى ( المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم فاو الحديث المت ل أي المددمى
عندهم بالمت ل ه ا ظاهر كىو الناظم .وخىصت كىمه  :أ الحدديث المت دل  :هدو الحدديث الد ي
ات ل إسنا ك من أوله إلى الن ي صلى هللا عليه وسلم بد ب سماع كدل را ٍو مدن رواتده ممدن فوقده.
ولتن ه ا التلريف استدرك على المؤلف بقوله :
ومعععععععععا بسعععععععععم كعععععععععل راو يتصعععععععععل
-

إسععععععععععععناده للمنتهععععععععععععى فالمتصععععععععععععل
-

ووجه ايستدراك على الناظم :

أ الناظم ق ر المت ل بالحديث ال ي ي ا
كالموقو

إلى الن ي  فيدخل فيه المرفوع ويخدر مدا عدداك

 ،ولتن ه ا ال يد يلر الحديث المت ل بهنه :

ما ات ل إسنا ك بدماع كل وايد من رواتده ممدن فوقده مرفوعدا ً كدا أو موقوفدا ً أو مقطوعداً .لتدن
ير على ه ا التلريف إيرا :
وهو أنه على ه ا التلريف يدخل المقطوع وهو قدول التدابلي كمدا سد ق تلريفده آنفدا ً وكيدف يحمدع
بين ال دين أعني الموصول والمقطوع ا
وه ا إيرا جيّد  :ييث إ ال ي عليه جماور المحدهين  :أنه ي يدمى بد لا مدع ام دى  .قدال الحداف

اللراقي  :وأما أقوال التابلين إذا ات لد األسانيد إليام فى يدموناا مت لت في يالدت ام دى  ,أمدا
مع التقييد فحائز  ,وواق مع في كىمام ,كقولام  :ه ا مت ل إلى سليد بن المدديب أو إلدى الزهدري,
أو إلددى مالددا ونحددو ذلددا  ,قيددل :والنتتددت فددي ذلددا أناددا تدددمى مقددا يع ,فددإ ى المت ددل علياددا
كالوصف ل يء وايد بمت ا ين لغت أ.هـ.
والخىصت  :أ التلريفين  :عليامدا اسدتدراك وهدو مدا شذكدر آنفدا ً  ،وعلدم باد ا أ المددند أخدص مدن
المت ل ,فتل مدند مت ل وي عتس.
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
أتععععععى

مبععععععععععععل أمععععععععععععا وهللا أنبععععععععععععأني الفتععععععععععععى
-

مسلسععععععل قععععععل مععععععا علععععععى و عععععع
-

كعععععععععععععععذام قعععععععععععععععد حدثنيعععععععععععععععه قائمعععععععععععععععا

أو بعععععععععععععععععععد أن حععععععععععععععععععدثني تبسععععععععععععععععععما
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-

-

ورع الناظم في تلريف الحديث المدلدل:
فالمدلدل لغت :هو ال يء المت ل بل ه ب لض مدهخوذ مدن التدلددل وهدو التتدابع ومنده
سلدلت الحديث.
اصطىياً :هو ما عرفه الناظم هنا على ق ور فيه كمدا سديهتي بيانده إ وداء هللا تلدالى :
وهو قدما :

 -1مدلدل في وصف الروا .

 -2مدلدل في صفت التحمل واأل اء.

قال الناظم  ( :مسلسل قل ) أي :الحديث المدلدل قل أياا الم تغل بم دطلح الحدديث فدي
تلريفه بهنه وصفا ً وايداً قوليا ً كا ذلا الوصف أو فللياً .قوليا ً م اله أ يتفق كل وايدد مدن رواتده
على أ يقولوا  ( :أما وهللا أنبأني الفتى )
م ال المدلدل بالوصف القدولي هدو  :مدا رواك أيمدد وأبدو او والنددائي وغيدرهم عدن ملداذ بدن
ج ل  قال  :قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم « :يدا ملداذ إندي أي دا فقدل :اللادم أعندي علدى
ذكرك ووترك ويدن ع ا تا » .فا ا الحديث صحيح بدو التدلدل  :فإنه روى بهسانيد « :إندي
أي ا» إلى ع رنا ولتن ه ا التدلدل ي ي د.
وفللياً :وذكرك بقوله ( كذام ) أي :م ل ما تقدو في كونه من المدلددل فدي وصدف الدروا وهدو مدا
إذا قال الراوي ( قد حدثنيه ) فى م يالت كونه ( قائما ) ويقول اآلخر ك لا إلدى آخدر الددند ( أو )
قال الراوي إ ويخي ( بعد أن حدثني ) ه ا الحديث (تبسما ) .
ه ا ال ي ذكر الناظم في ه ين ال يتين هو قدم وايد من أقداو المدلدل وهو:
 -1مسلسل في و

الرواة :وهو الحديث ال ي اتفقد رواته في وصدف مدن األوصدا

قوليا ً كما ذكرنا م اله وهو يديث ملاذ  ،أو فلليا ً فقط :وهو يديث أبدي هريدر المدلددل بالت د يا
ومتنه ( خلق هللا األر

يوو الد د ) فإنه مدلدل بالت يا  ،أو هما ملا ً  :م اله :

يديث أنس المدلدل بق ض اللحيت وبقدول  :آمندد بالقددر بلدد ذكدر يدديث « ي يحدد الل دد
يىو اميما يتى يؤمن بالقدر خيرك وورك يلوك ومرك ».
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 -2المسلسل في

ف الت مل واألداة ( وهذا القسم لم يذكره الناظم ):

وهو الحديث ال ي اتفقد رواته في وصف األ اء وكيفيته ولفظه.
كل من رواته :سملد أو يدهنا إلى غير ذلا.
كالمدلدل في صيغ األ اء كقول ٍ
وكالمدلدل فيما يتللق بزمن الروايت كحديث ابن ع داا  :ودادت مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم يوو عيد.
فإ قلد  :ما الفائدة من هذا النوع ؟

قال الدخاوي  :ومن ف يلت التدلددل ايقتدداء بدالن ي  فلدىً ,ونحدوك كمدا أودار لده ابدن قيدق الليدد
واوتماله على مزيد ال

ط في الروا كما قاله ابن ال ى  ,ولتن قلَّما يدلم سندك من ضلف .

قل  :ومما يؤكد ه ا قول الحاف ال ه ي  :عامت المدلدىت واهيت ,وأك رها با لت ,لت ا رواتادا ,و
أ قواها المدلدل بقدراء سدور ال دف والمدلددل بالدم دقيين والمدلددل بالم دريين  ,والمدلددل
بالمحمدين إلى ابن وااا  .أ .هـ .من ( الموقظت ).
أشهر المصنفات فيها :

كتب ك ير مدن أهدل الللدم فدي هد ا الندوع وغالدب ت دانيفام م دتملت علدى جمدع لأليا يدث
المدلدلت وليس مرا هم الحديث عن ه ا النوع وضوابطه ,وممن كتب في ذلا:
 -1المدلدل باألوليت ألبي اهر الدلفي (.)276
 -2الل ا الدلدل في الحديث المدلدل للحاف أبي ع د هللا ال ه ي.
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
عزيعععععععععععز معععععععععععروي اثنعععععععععععين أو ثعثععععععععععع
-

مشععععععععهور مععععععععروي فععععععععو مععععععععا ثعثعععععععع
-

في ه ا ال يد تتلم الناظم عن نوعين من أنواع علوو الحديث وهما :اللزيز والم اور  ,و
هما قدما من أقداو خ ر اآليا .
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وما أجمل الطريقت التي سلتاا الحاف ابدن يحدر فدي (النخ دت) ييدث بددأ ب يدا أقدداو الخ در فقدال:
الخ ر :إما أ يتو له ر م بى عد ملين أو مع ي ر بما فو ايهنين أو باما ,أو بوايد :
فاألول :المتواتر المفيد للللم اليقيني ب رو ه.
وال اني :المشهور :وهو المدتفيض  ,على رأي.
وال الث :العزيز  ,وليس ور ا ً لل حيح ,خىفا ً لمن زعم.
والرابع :الغريب وكلاا – سوى األول – آيا  .أ .هـ.
فالخ ر باعت ار وصوله إلينا على نوعين  :أ -خ ر متواتر .ا -خ ر آيا .
واآليا أقداو هىهت  -1 :الغريب.
والناظم تلر

 -2اللزيز.

 -0الم اور.

هنا لللزيدز والم داور وأرجده الحدديث عدن الغريدب بلدد أربدع أبيدات عندد قولده :

وقل غريب ما روى را ٍو فقط  ،ونلر

ل ر كل قدم بحدب ترتيب المؤلف ,ولو أ ّ ما ذكرناك

عن الحاف في الترتيب أم ل من ترتيب الناظم.
أوه :العزيز :

وهو لغت :م تق إما من الل ّز  ،وهي القلّت والندر  .وإما من القو وال د  ,وعلى ه ا يتدو سد ب
تدميته لقوته لمحي ه من ريق آخر.
اصطىياً :وقع في ع ارات أهل الللم في تلريفه اختى

على قولين:

أولاما :ما ذكرك الناظم هنا بقوله  ( :عزيز مروي اهنين أو هىهت )
وملنى ذلا أنه يرى أ اللزيز :ما انفر بروايته اهنا أو هىهت.
وه ا التلريف لللزيز ت ع فيه الناظم جماعت من أهل الللم وهم :الحاف أبو ع د هللا بن مند  ،وأبو
عمرو بن ال ى  ،وأبو الفداء بن ك ير  ،والحىل الديو ي.
وه ا التلريف ليس بمرضي إذ به ي يح ل الف ل بين تلريف اللزيز والم اور كما سيهتي:
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ال دداني :هددو الحددديث ال د ي ي يرويدده أقددل مددن اهنددين عددن اهنين.وه د ا اختددارك الحدداف ابددن يحددر فددي
النزهت .وبه يح ل التفريق بين اللزيز والم اور.
وقد ت ع الدكتور  /ع د الدتار أبو غد الحاف ابن يحر في ه ا التلريف ,فقال :
( عزيععععز مععععروي اثنععععين يععععا ب اثععععه )
-

...............................
-

وهل من شرو ه  :أه يزيد عدد الرجال في كل بق عن اثنين ؟
ال حيح أنه ليس ب ر وإنما يبد أ يقل عد الروا عن كل را ٍو عن راويدين فدي جميدع
قات الدند.
مبالعه  :ما رواك ال يخا من يديث أنس ,وال خاري مدن يدديث أبدي هريدر  :أ رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم قال « :ي يؤمن أيدكم يتى أكو أيبّ إليه من والدك وولدك والناا أجملين ».
هانياً :الم اور.

وهو لغت :ال يء ال ي اودتار ووضدح عندد النداا  ,وسدمى بد لا لوضدويه .اصدطىياً :وقدع فيده
اختى م بين أهل الللم :
 فللى قول المؤلف  ( :مشهور مروي فو معا ثعثع )  ،وعلعى هعذا يصعبح تعريفعه عنعده :بهندهالحديث ال ي رواك أربلت فهك ر .ألنه قيّدك بما فو ال ىهت.
 وهناك تلريف آخر ذكرك الحاف ابن يحر وهو  :ما رواك هىهت فهك ر ،ونظمه الدكتور/أبو غددفقال مدتدركا ً على الناظم :
...............................
وعلى ه ا ي

مشععععععععهور مععععععععروي عععععععععن البعثعععععععع
-

ح التلريف المختار :ما رواك هىهت رواك فهك ر في كل

قات الدند ما لم ي لدغ يدد

التواتر .فإ قيل :وما الفر بين التلريفين ا

ث مدا بهنده م داور إي إذا كدا رجالده
فالحواا :أنه على تلريف الناظم  :ي يطلدق علدى سدند يددي ٍ
أربلت فهك ر  ,وعلى ه ا فما رواك هىهت رواك ي يشدمى م داوراً وإنمدا هدو إسدنا عزيدز .أمعا علعى
تعري

ابن حجر وهو المختار  :فإ الم اور ما رواك هىهت فهك ر ولم ي لغ رجت التواتر.
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* مسأل :

كلُّ ما تلرضد له هنا هو تلريف الحديث الم اور يدب اصطى المحدهين وهو قدديم الحدديث
اللزيز والغريب وال ىهت أقداو اآليا .
لتن هناك ما يشدمى بالم اور ,ويريدو به غير الم اور ايصطىيي وهو :الحديث الم اور علدى

األلدنت  :وهو الحديث ال ي ي تار عند ف ت من الناا ,أو في جيل من األجيال لدواعي ملينت.
وهو أنواع عدة :
 )1م اور بين أهل الحديث خاصت.
 )2م اور بين أهل الحديث والللماء واللواو.
 )0م اور بين الفقااء.
 )2م اور بين األصوليين.
 )2م اور بين النحا .
 )6م اور بين اللامت.
وقد يتو من ه ك األيا يث الم تار على األلدنت ما ليس لده أصدل أو سدند ,وقدد تتدو صدحيحت
أو متواتر  ,وقدد تتدو ضدليفت  ،وكدم مدن يدديث ودارته

ّقدد األر

علدى ألددنت النداا وهدو

يديث موضوع .ومن األم لت على ه ك األنواع ما يلي
 )1م ال الم اور عند أهل الحديث خاصت يديث أنس المتفق عليه ( :أ رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قند واراً بلد الركوع يدعو على رعل وذكوا ).
 )2وم ال الم اور عند أهل الحديث والللماء واللواو يديث « المدلم من سدلم المددلمو
من لدانه ويدك » متفق عليه.
 )0وم ال الم اور عندد الفقاداء يدديث « ي ضدرر وي ضدرار » رواك ابدن ماجدت ومالدا
وأيمد وال ياقي وهو يديث يدن كما قاله األل اني.
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 )2وم دددال الم ددداور عندددد األصدددوليين يدددديث « رفدددع عدددن أمتدددي الخطددده والندددديا ومدددا
استترهوا عليه » رواك ابن ماجت وال ياقي والحداكم وابدن ي دا والطحداوي وهدو صدحيح بلفد «
وضع هللا عن أمتي .» ....
 )2وم ال الم اور عند النحا يدديث  « :نلدم الل دد صدايب لدو لدم يخدف هللا لدم يل ده »
يديث ي أصل له وذكرك ابن قتي ت في تهويل مختلف الحديث بى إسنا كما قاله الحاف ابن يحر.
 )6وم ددال الم دداور بددين اللامددت يددديث « مددن ّل علددى خيددر فلدده م ددل أجددر فاعلدده » رواك
مدلم.
وهناك أيا يث ك ير م تار عن ألدنت الوعاظ والخط اء وليس لاا أصل ومن ذلا « من لم ياتم
بهمر المدلمين فليس منام » قدال فيده الد ه ي  :أيددب أنده موضدوع  ،ويدديث  « :المدؤمن كديس
فطن » وهو موضوع  ،ويديث  « :ي صى لحار المدحد إي في المددحد » يدديث ضدليف قالده
الزرقاني  ،واألل اني  ،ويديث  « :يس لما قرئد له » ي أصل له  ،ويديث  « :التائب من ال نب
كمن ي ذنب له » ضلفه األل اني.
 -أشهر المؤلفات في هذا النوع :

اهتم الللماء قديما ً ويدي ا ً ب يا األيا يث التدي يتناولادا النداا فدي أيدا ي ام  ,فحداولوا جملادا فدي
م نفات خاصت  ,وك فوا عن يالاا وأبانوا عن رجتاا ,غيدر أ كدل هدؤيء الللمداء لدم يخ ّدوا
نوعا ً من أندواع األيا يدث الم دتار علدى األلددنت بمؤلدف مددتقل ,بدل غالدب مؤلفداتام تحمدع كد ّل
يديث م تار على األلدنت بغض النظر عن اوتاارك على أي لدا وإ كا غالب ما ذكروك فياا
هو مما اوتار على ألدنت اللواو ومن ه ك المؤلفات:
 -1أول من أوار إلى ه ا النوع من الت نيف امماو ابدن قتي دت فدي كتابده ( تهويدل مختلدف
الحديث ).
 -2و جمع عىء الدين بدن اللطدار فتداوى وديخه الندووي وفيادا جملدت مدن األيا يدث التدي
س ل عناا فهبا عن يالاا.
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 -0وجمع ويخ امسىو ابن تيميت في رسالت صغير ( أيا يث يروياا الق اص عن الن ي
صلى هللا عليه وسلم ).
 -2وجاء بدر الدين الزرك دي ( 762هدـ)فهلّف كتابده ( التد كر فدي األيا يدث الم دتار )
وهو أ ّول من م نّف مدتقل لا ا الغر

وهللا أعلم .

 -2وجاء الحاف ابن يحر فهلّف كتابده « الآللدئ المن دور فدي األيا يدث الم داور » وي
وجو لا ا التتاا غير أ اللحلوني في كتابه صر بند ته يبن يحر ونقل عنه ك يراً.
 -6وجاء الحاف الدخاوي ( )632فهلّف أجمع كتاا في ه ا الفدن وهدو (المقاصدد الحددنت
في بيا ك ير من األيا يث الم تار على األلدنت ) وهدو كتداا يافدل وكدل مدن جداء بلددك اعتمدد
عليه.
 -7وجاء الدديو ي ( )611ول ّخدص كتداا الزرك دي وزا عليده ك يدراً فدي كتداا سد ّماك (
الدرر المنت ر في األيا يث الم تار ).
 -2وجاء ابن الدي ع ال ي اني ( )622واخت ر كتاا الدخاوي وزا عليه في كتداا سد ّماك
( تمييز الطيب من الخ يث فيما يدور على ألدنت الناا من الحديث).
 -6وجدداء أبددو ع ددد هللا الزرقدداني ( )1122فاخت ددر كتدداا الدددخاوي وأسددماك ( مخت ددر
الم قاصددد الحدددنت وعندددي أ مؤلددف الزرقدداني هد ا مددن أنفددع المخت ددرات وخاصددت بالخدمددت التددي
ق ّدماا له الدكتور/ال

ّا .

 -13وجاء إسماعيل اللحلوني (1162هـ) وألّف كتابه ( ك ف الخفاء ومزيل امل اا عما
اوتار من األيا يث على ألدنت الناا ) وهو مخت ر لتتاا الدخاوي ،مع زيا ات عليه .
 -11وبلدددك محمددد بددن رويد

ال دداير بددالحوت فددي كتابدده ( أسددنى المطالددب فددي أيا يددث

مختلفت المراتب ) وتوفي سنت ( 1276هـ).
 -12وهناك رسالت موجز لل يخ محمد األزهدري ( 1022هدـ) بلندوا  :تحد ير المددلمين
من األيا يث الموضوعت على سيد المرسلين.
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وال ا ل :أ المؤلفات في ه ا ال اا ك ير وإنما ذكرت أوارها ,وفي كل ع ر ما زالدد األمدت
بحاجت إلى مؤلفات في ه ا الموضوع ,ألنه ي يخلو زما من أيا يث جديد مختلقت.
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
معععععععععععنعن كعععععععععععن سعععععععععععيد عععععععععععن كععععععععععر
-

ومععععععععععبهم مععععععععععا فيععععععععععه راو لععععععععععم يسععععععععععم
-

في ه ا ال يد ذكر الناظم نوعين من أنواع علوو الحديث وهما  :الملنلن والم ام.
أويً :الملنلن -:
والناظم استغنى عن ذكر تلريفه ب كر م الده وصدورته .فقدال( :كلدن سدليد عدن كدرو ) و
الملنلن لغت  :هو التىو ال ي ك ر فيه لف عن.
اصددطىياً :هددو الحددديث ال د ي رشوي بلف د رعددنر مددن غيددر بيددا للتحددديث أو امخ ددار أو
الدماع أو نحوها وهو قول الراوي  :فى عن فى .
وتلريف ه ا النوع مما استشدرك على الناظم .قال الدكتور /أبو غد :
ش
ددددددددنلن المدلددددددددددين عدددددددددن كدددددددددرو
ملد
-

...............................
-

وليس هناك ك ير فر بين التلريفين فتىهما قاصرا :
غير أ تلريف المددتدرك أقدرا مدن تلريدف النداظم ييدث إنده قيّدد اللنلندت المدؤهر التدي
ي حث فياا المحدهو بلنلنت المدلدين .أما تلريف الناظم فقد أ لق التدىو فدي اللنلندت ,وعلدى هد ا
فإ لللنلنت يالتين:
ال ال األولى  :أن يكون المعنعن مدلِّسا ،وهذا له

ور أرب :

 -1أ يتو تدليده نا راً .وم ال هؤيء :يحيى بن سليد األن اري.
حكمه  :ه ا التدليس مما يشغتفر له كما نصّ على ذلا ابن يحر.
 -2أن يكون تدليسه قليع في جانب ما روى من األحادي الكبيرة.
مباله :سفيا ال وري  ,وسفيا بن عيينت.
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و هؤيء قد ايتمل األئمت تدليدام كما نصّ عليه الحاف ابن يحر وغيرك.
 -3أن يكون ثق حافظا ولكنه يكبر من التدليس.
مباله :بقيت بن الوليد ،والوليد بن مدلم .
و هؤيء ي يحتج من يدي ام إي بما صرّيوا فيه بالدماع ماما كا نوع تدليدام.
 -4أن يجتم فيه و فان  :التدليس والضع .
مباله :إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلمي  ،وع د هللا بن لايلت على خى

فيه

فاددؤيء روايددتام مددر و بتددل يددال ,فددإ صددر بالدددماع ر ت روايتدده ل ددلفه وإ لددم
ي ر بالدماع عظم الخطب لحمله علتين  :ال لف والتدليس.
الحالت ال انيت  :أ يتو الملنلن غير مدلس ولتنه هقت.
وهؤيء روايتام مق ولت سواء عنلنوا أو ي فحدي ام مق ول مطلقاً .مبالهم :مالا وأيمدد وغيرهمدا
من ال قات ال ين لم يلرفوا بالتدليس.
ومما يل ق بال دي المعنعن ويأ ذ حكمه  :الحديث المؤنّن  ،وهعو كقعول العراوي  :يددهنا فدى أ
فىنا ً قال ك ا .
هانياً :الم ام  -:وه ا نوع آخر من أنواع علوو الحديث  ،وهو ال ي ع ّرفه الناظم بقوله:
...............................
-

ومععععععععععبهم مععععععععععا فيععععععععععه راو لععععععععععم يسععععععععععم
-

وتعريفه لغت :مهخوذ من امبااو وهو ضد امي ا .
اصطىياً :هو الحديث ال ي في متنه أو في سندك وخص لم يشد ّم سواء كا ه ا ال خص رجدىً أو
امرأ .
أقسامه  :امبااو في الحديث على نوعين :
األول :مد ام المددتن  :وهددو أ يددر يددديث يتددو فددي متندده را ٍو مد ام م ددل :جدداء رجددل ,أو
خلد امرأ أو نحو ذلا.
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مباله  :ما ه د في المدند وغيرك عن ابن ع اا  : أ رجىً قال :يدا رسدول هللا  :الحدج
كل عاو ا  .) ....فانا أبام اسم الرجل ولتنه شعر

بروايت أخرى وهو :األقرع بن يابس.

حكمه :ه ا امبااو ي ي در أل جاالدت اسدم رجدل أو امدرأ فدي الق دت أو الخ در ي ت در
على أ األصل في م ام المتن أ يتو من ال حابت وهم عدول كلام.
ومع ذلا فقد اهتم الللماء ريمام هللا بالتتابت في ه ا النوع فممن كتب فيه :
 -1الحاف ع د الغني بن سليد األز ي في كتابه ( الغوامض والم امات ).
 -2والحاف الخطيب ال غدا ي في كتابه ( األسماء الم امت في األن اء المحتمت ).
 -0والحاف أبو القاسم ابن ب توال في كتابه ( غوامض األسماء الم امت الواقلت في متو
األيا يث المدند ).
ا سد ّماك (امودارات
 -2والحاف محيي الدين النووي ل ّخص كتاا الخطيب الدابق في كتدا ٍ
إلى بيا األسماء الم امات ).
ال اني  :م ام الدند  :وهو أ ير يديث في إسنا ك را ٍو م ام لم يشددم م دل :يددهني رجدل,
أو أخ رني ويخ وه ا النوع له صورتا :
الصورة األولى  :كه يهتي في روايت يدهني رج مل صدحب الن دي صدلى هللا عليده وسدلم أو
من أصحاا الن ي صلى هللا عليه وسلم فاد ا إباداو ي ي در أل ال دحابت كلادم عددول كمدا سد ق
تقريرك في م ام المتن.
الصورة البانيع  :أ يدهتي ذكدر المد ام أهنداء الددند كقدولام يددهنا وديخ عدن سدليد بدن أبدي
عروبت عن  ....ب كر بقيت امسنا  .فا ا امبااو مؤهر على الحديث من ييث الحتم.
مباله  :ما رواك أبو او وغيرك من ريق يحا بدن فراف دت عدن رجدل عدن أبدي سدلمت
عن أبي هرير  ( : المؤمن غر كريم ).
حكمه  :التوقف في ت حيح ه ا امسنا والحتدم عليده بال دلف ألنده يبدد أ يلدر
الم ام إذ ور ق ول الخ ر عدالت الروا ومن أبام اسمه ي تشلر
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قال الناظم رحمه هللا تعالى:
وكععععععععععع َل معععععععععععا قلععععععععععع رجالعععععععععععه ععععععععععععع
-

وضعععععععععععععده ذام العععععععععععععذي قعععععععععععععد نعععععععععععععزه
-

في ه ا ال يد ذكر الناظم نوعين من أنواع علوو الحديث  :وهما نوعا متقدابى و همدا :اللدالي
والنازل.
أوه :العالي :وه ا النوع من م ايث امسنا وهو لغت :ال يء المرتفع على غيرك.
اصطىياً :هو الحديث ال ي قلّد رجال إسنا ك  ,أي عد رجاله بالند ت إلى غيرك.
أقدامه  :امسنا اللالي قدما :
 )1الللوّ المطلق  :وهو القرا من الرسول  مع صحت الدند  ،وم اله :
ما رواك ال خاري  :يدهنا أبو عاصم ال حاك بن مخلد هنا يزيد بن أبي ع يد عن سلمت بدن
األكوع  قال ( :غزوت مع الن ي صلى هللا عليه وسدلم سد ع غدزوات  ,وغدزوت مدع ابدن يارهدت
استلمله علينا ).
وغالب ما يقع ألصدحاا الم دنفات الحدي يدت مدن األسدانيد اللاليدت أيا يدث هىهيدت امسدنا
وأك ر ه ك التتب هىهيات هو مدند امماو أيمد  ,ويليه ع د بن يميد هدم ال خداري وسدنن الترمد ي
فياا يديث وايد هىهي  ,وأما مدلم وأبو او والندائي فى وجو لل ىهيات فياا بل أعلى ما يتو
عندهم الرباعيات  ,وأما ابن ماجت فلندك خمدت أيا يث.
 )2الللو الند ي  :وهو أنواع :
أ -القرا من إماو من أئمت الحديث مع صحت الدند ك ل ت بن الححا .
ا -القرا بالند ت إلى روايت أيد التتب الدتت أو غيرها من التتب الملتمد .
جـ -الللو بتقدو وفا الراوي.
 الللو بتقدو الدماع من أيد األوياخ.وه ا األخيرا اهتم باا من كتب في الدابق والىيق ومن هؤيء :

31

جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

الحاف أبو بتر الخطيب ال غدا ي()267في كتابه( الدابق والىيق في ت اعد ما بدين وفدا
راويين عن ويخ وايد ).
و ورته  :أ الراوي يحدث عنه رجل من القدماء  ،هم يلي

ذلا الراوي بلد ذلا الرجدل زماندا ً

إلى أ يدركه بلض أصاغر الروا فيحدهو عنه .
وفائدة معرف هذه الصورة :فع ظدن الغلدط فدي تىميد الدراوي  ،فإندا ربمدا تددهل  :كيدف اتفدق
فى وفى في الروايت عن ذلا ال يخ  ،وبين وفاتياما زما بليد ا
ومن أمبلته  :أ امماو الزهري روى عدن تلميد ك مالدا بدن أندس ،وقدد تدوفي الزهدري سدنت أربدع
وع رين ومائت ،وممن روى عن مالا زكريا بن ويدد التنددي ،وكاندد وفاتده بلدد وفدا الزهدري
بمائت وس ع وهىهين سنت أو أك ر .قاله ابن ال ى .
وهتد ا روى ال خداري عددن محمدد بددن إسدحا الدددرا  ،وروى عدن الدددرا أبدو الحدددن أيمدد بددن
محمد الخفا

النيدابوري ،وبين وفاتياما مائت وس ع وهىهو سنت ،فإ ال خاري تدوفي سدنت سدد

وخمدين ومائتين ،وتوفي الخفا

سنت أربع وتدلين وهىهمائت .ك ا قال ابن ال ى .

ثانيا :النعالل  :ه ا هو النوع اآلخر ال ي ذكرك الناظم في عحز ال يد وهدو مقابد مل للندوع األول وهدو
ال ي عرّفه بقوله :
...............................
-

وضعععععععععععععده ذام العععععععععععععذي قعععععععععععععد نعععععععععععععزه
-

و تلريفه لغت  :هو ال يء الدافل ال ي تحد غيرك.
واصطىياً :هو الحديث ال ي ك ر رجال إسنا ك بالند ت إلى غيرك.
أما أقسامه :
فإنه يشقدّم بم ل تقديم الحديث اللالي  ،وإنما الفر بيناما هو:
أ اللالي يوصف في كل قدم بالقرا والللو  ،وأما النازل فيوصف بال لد والنزول.
وأوار من كتب في ه ا الفن الحاف محمد بن اهر المقدسي في جزء أسماك ( الللو والنزول فدي
الحديث ).
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قال الناظم رحمه هللا :
ومععععععععا أضععععععععفته إلععععععععى األ عععععععع ا مععععععععن
-

في ه ا ال يد يشل ّر

قعععععععععول وفععععععععععل فهعععععععععو موقعععععععععو
-

لكعععععععععن

الناظم نوعا ً آخر من أنواع علوو الحديث  ,وه ا النوع قديم لندوعين

س ق الحديث عناما  ,وهما المرفوع والمقطوع  ،وكا األولى ذكرك ملاما.
و الموقو

لغت :اسم مفلول من الوقدف ,كده الدراوي وقدف بالحدديث عندد ال دحابي ولدم

يتابع سر باقي امسنا .
اصطىياً :ما عرّفه الناظم بقوله  :هدو الحدديث الد ي أضديف إلدى ال دحابي سدواء كاندد
ه ك امضافت قويً أو فلىً .وملنى قوله ( لكن ) أي :شعلم و شعر
و الحديث الموقو

وفشام.

أقداو هىهت :

 )1الموقو القولي :وهو أ يتو قويً لل حابي وأم لته ك ير مللومت مناا:
ما رواك ال خاري في ال حيح عن علي بن أبي الب رضي هللا عنده قدال ( :يددهوا النداا
بما يلرفو أتريدو أ يشت ا على هللا ورسوله ) صلى هللا عليه وسلم .
 )2الموقو الفللي :وهو أ يتو فلىً لل حابي وم اله:
ما رواك ال خاري أي اً ( :أ ابن ع اا رضي هللا عنه أ ّو الناا وهو متيمم ).
 )0الموقو التقريري  :وهو أ يرى أيد ال حابت تابليا ً يفلل فلىً ويشقرّك عليه .
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
ومرسعععععععععععل منعععععععععععه الصععععععععععع ابي سعععععععععععق
-

وقععععععععععل ريععععععععععب مععععععععععا روى راو فقعععععععععع
-

هنددا ذكددر نددوعين مددن أنددواع علددوو الحددديث وعددر

كددل نددوع علددى يددد  .وهد ا النوعددا همددا :

المرسل والغريب.
أوه :المرسل -:

وهو لغت :ال يء المطلق كال ايمت المرسلت للرعي  ,وقيل في اوتقاقه غير ذلا.
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اصطىياً :له عد تلاريف ومناا ما ذكرك الناظم بقوله:
 )1الحديث ال ي سقط من إسنا ك ذكر ال حابي وهو ما ذكرك بقوله :
ومرسعععععععل منعععععععه الصععععععع ابي سعععععععق
-

...............................
-

ولتن ه ا التلريف استشدرك على الناظم  ،قال الدكتور /أبو غد :

ومرسععععععل مععععععن فععععععو تععععععاب سععععععق
وعلى ه ا ايستدراك يتو تعري

...............................
المرسل:

 )2هدو الحدديث الد ي يرفلده التددابلي إلدى رسدول هللا  و أ يد كر الواسدطت إ كددانوا
صحابت أو تابلين.
ويودا أ تلريدف المددتدرك أولدى وهدو الملت ددر عندد المحددهين ووجده ايسدتدراك علددى
الناظم أنه لو تشحقق من أ الداقط من امسنا صحابي لما يتمنا على هد ا امسدنا بامرسدال ذلدا
أل امرسال نوع من أنواع الحديث ال ليف.
مباله:
ا
ما رواك أبو او في المراسيل عن الزهري ( أ الن ي صلى هللا عليه وسلم استلا بندا ٍ
من الياو في خي ر في يربه فهسام لام ) .فالزهري إماو من التابلين ولتنه لم ي كر الواسطت بينه
وبين الن ي  فحتم على ه ا امسنا بال لف واينقطاع كما قاله ال ياقي.
الكتب المصنف في المراسيل:
1ـ امماو أبو او الدحدتاني في كتاا ( المراسيل ) .
2ـ وامماو أبو محمد ابن أبي ياتم الرازي في كتاا ( المراسيل ) وهما مرت ا على األبواا
ثانيا :الغريب  :وهو  :لغت :من تفر عن أهله وبلد عن و نه.
اصطىياً :هو ما عرّفه الناظم بقوله :
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وقععععععععععل ريععععععععععب مععععععععععا روى راو فقعععععععععع
-

...............................
-

وملناك :الحديث ال ي انفر بروايته وخص وايد في أي موضع من الدند.
م اله  :يديث  « :إنما األعمال بالنيات ».
انفر به عمر بن الخطاا  عن الن ي  وانفدر بده عدن عمدر علقمدت بدن وقداص اللي دي
وانفر به عن علقمت محمد بن إبراهيم التيمي ,وانفدر بده عدن التيمدي يحيدى بدن سدليد األن داري
ورواك عن يحيى جمع ك ير من األئمت الحفّاظ.
حكمه :األصل في الغرائب ال لف ول ا جاء عن ك ير من الدلف ذ ُّو الغريب وذ ُّو من تت له ومن
ذلا قول امماو أيمد  :ي تتت وا الغرائب  ,فإناا مناكير ,وغال اا عن ال لفاء.
وم ذلك  :فربما يتو الحديث غري ا ً وتحمع األمت على صحته كحديث عمر الدابق.
* تنبيه:
س ق أ ذكرت أ الغريب قديم اللزيز والم اور وهم أقداو هىهت للحديث اآليا ال ي هدو قدديم
المتواتر .
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
وكعععععععععععع َل مععععععععععععا لععععععععععععم يتصععععععععععععل ب ععععععععععععال
-

هنا ورع الناظم يلر

إسععععععععععععععععععناده منقطعععععععععععععععععع األو ععععععععععععععععععال
-

نوعا ً آخر من أنواع الفن وهدو  :المنقطدع .وتلريفده :لغدت :مدهخوذ

من اينقطاع ال ي هو ضد ايت ال .واصدطىياً :اختلدف فدي تلريفده علدى أقدوال ك يدر أودارها
اهنا :
 )1ما ذكرك الناظم هنا بقوله :إنه الحديث ال ي انقطع إسنا ك على أي وجه كا انقطاعده و و
ايلتفات إلى موضع اينقطاع سواء كا من أول امسنا أو من وسدطه أو مدن آخدرك ,وسدواء كدا
را ٍو وايد أو أك ر  ،وعلى ه ا فيدخل في ه ا التلريف أنواع أخرى.
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م ل :المرسل والمل ل والمللق فالمنقطع أعم مناا مطلقا ً ييث إنه ي مل األندواع ال ىهدت
كلاا وه ا التلريف قال به جماعت من المحدهين والفقااء أوارهم الخطيب ال غدا ي وأبو عمر بدن
ع د ال ر.
 )2وقيل هو :الحديث ال ي سقط من إسنا ك را ٍو وايد ق ل ال حابي في موضع الوايد.
وه ا التلريف هو الم اور عند المحدهين  ،وممن قال به الحاف اللراقي وتلميد ك الحداف
ابن يحر والديو ي وغيرهم  ،وعلى ه ا التلريف استقر ايصطى .
وتبقى اإلشارة إلى مسألتين :
األولى  :التفريق بين المنقط والمقطوع:
قد يح ل عند بلدض ل دت الللدم الت داا بدين الم دطلحين للت دابه بدين اللفظدين فىبدد أ
ن ير إلى فر أصلي بين الم طلحين وهو :
أ المنقطع من صفات امسنا كما س ق في تلريفه آنفا ً  ،والمقطوع من صفات المتن كمدا ذكرنداك
في موضله .وهللا أعلم.
الباني  :مما يل ق بالمنقط  :المعلق.
وهو اصطىياً :مدا يشد

مدن أول إسدنا ك را ٍو أو أك در علدى التدوالي فادو مت دل بالحادت

اللليا ,ومنقطع من الحات الدنيا.
مباله :ما رواك ال خاري قال :وقال أبو موسى :غطّدى الن دي صدلى هللا عليده وسدلم رك تيده
يين خل ع ما .
حكمععه  :األصددل فددي المللقددات أناددا مددر و بد د ب انقطدداع فددي الدددند  ,وجاالددت بددهيوال
الددراوي  ,أو الددروا المح د وفين ،وفددي التددىو علياددا فددي صددحيح ال خدداري م ايددث م دددو ت فددي
المطويت
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
والمعضعععععععععععل السعععععععععععاق منعععععععععععه اثنعععععععععععان

...............................
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ه ا الحزء من ال يد ذكر فيه الناظم نوعا ً آخر وهو:
المعضل :وتلريفه :لغت  :ال يء الملحوز عنه كالداء ال ي أع ل األ اء وأعحزهم عىجه.
اصطىياً :هو الحديث ال ي سقط من إسنا ك راويا أو أك ر على التوالي في موضع وايد من
الدند وفي أهناءك .ه ا هو التلريف المختار للمل ل  ،أما تلريف الناظم له فقاصر ألمرين :
1ـ أنه عرفه بهنه ما سقط منه راويا اهنا وأ لق ولم ي ين موضع الدقط  ،هل هو في أول
امسنا أو في آخرك .
2ـ هم إنه لم يوضح هل الدقط يتو على التوالي  ،أو ي .
وال ا ل  :أ الناظم ع ّر

المل ل بهنه الحديث ال ي سقط مدن إسدنا ك راويدا  ،فهجمدل ف دار

يددخل فددي هد ا التلريددف المنقطدع .وعلددى هد ا يبددد مدن تقييددد المل ددل  :بهندده مدا سددقط مددن إسددنا ك
راويا على التوالي.
ويبد أي ا ً من إضافت  :على التوالي في تلريفه  ،وخر بقولام :وفي أهناءك.الحديث المللق.
مباله :ما رواك الحاكم بدندك إلى القلن ي عن مالا أنه بلغه أ أبا هرير قال :قدال رسدول هللا : 
« للمملوك لامه ,وكدوته بالملرو  ,وي يشتلَّف من اللمل إي ما يطيق » .فا ا الحدديث مل دل
أل بين مالا وأبي هرير راويدين وهمدا محمدد بدن عحدى المددني ووالددك عحدى مدولى فا مدت
بند عت ت المدني.
حكمه :الحديث المل ل من باا األيا يث المر و ألمرين :
 )2الحاالت بالروا المح وفين.

 )1انقطاع الدند.
قال الناظم رحمه هللا تعالى:
...............................
-

ومععععععععععععععا أتععععععععععععععى مدلسععععععععععععععا نوعععععععععععععععان
-

األول اإلسععععععععععععععععععععععععقا للشععععععععععععععععععععععععي وأن
-

ينقعععععععععععععل عمعععععععععععععن فوقعععععععععععععه بععععععععععععععن وأن
-

والبععععععععععاني ه يسععععععععععقطه لكععععععععععن يصعععععععععع
-

أو عععععععععععععافه بمعععععععععععععا بعععععععععععععه ه ينععععععععععععععر
-
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في عحز ال يد األول وال يتا ال اني وال الث عر

الناظم نوعا ً آخدر مدن أندواع علدوو الحدديث ،

وهو  :المدلَّس.
تلريفه  :لغت :ال يء المخفي وهو م تق .إما  :من كتما عيب الدللت فدي ال يدع .وإمدا مدن الد َّدلَس
وهددو اخددتى الظددىو واوددتدا ك .شسددمي بدده يوددتراكاما فددي الخفدداء .واصددطىياً :إخفدداء عيددب فددي
امسنا وتحدين لظاهرك.
بيا ما في األبيات :
أويً :لم ي كر الناظم هنا تلريف المدلَّس وبيا ي ّدك وإنما اكتفى ب كر أقدامه.
هانياً :انتشقِ َد على الناظم في بناء ه ك األبيات أمور:

أ -استدراك الدكتور /ع د الدتار أبو غد على الناظم في ال يد ال الث  :وهو قوله:
البالععععععع ه يسعععععععقطه لكعععععععن يصععععععع

أو عععععععععافه بمعععععععععا بعععععععععه ه ينععععععععععر

-

-

ومحل ايستدراك  :است دل كلمت ( ال اني ) بتلمدت ( ال الدث ) وذلدا م دي مر مدن المددتدرك إلدى أ
أنواع التدليس هىهت  :وسو

يهتي تف يل ذلدا وأيددب أ المددتدرك لدم يدهت ب ديء باسدتدراكه

ه ا.
ا -في التل ليقات األهريت لللي يددن بدن علدي بدن ع دد الحميدد الحلي دي .عندد ذكدرك لل يدد
ال الث وجدت م اينت في عحز ال يد ففي الم اور من النظم.
...............................
-

أو عععععععععافه بمعععععععععا بعععععععععه ه ينععععععععععر
-

والذي في الشرح المذكور :
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..............................
-

إسعععععناده بمعععععا بعععععه ه ينععععععر
-

فى أ ري هل ه ا منه على وجده ايسدتدراك أو أ النددخت التدي اعتمدد عليادا فدي ال در
م م
د فياا ما أه ته .فار أعلم أي اييتمالين هو ال واا :غير أ هد ا الفدر ي ين ندي عليده ك يدر
ويء وإ كند أرى أ لفظت ( إسنا ك ) أولى من لفظت ( أوصافه ) وهللا أعلم.
جـ -وقع للناظم في ال يد ال الث لحن استدركه عليه بلض ال را وهو قوله ( ي ينلر
قال ال يخ/محمد أمين الادرري فدي ( ال داكور الحنيدت مدن قطدا
الناظم ي ينلر

).

مدتن ال يقونيدت ) :اعلدم أ قدول

غير عربي بل هو م
لحن إذ ي يقال إنلر َ كما ي يقال إ ْنلدو  ،ولو قال:

والبععععععاني ه يسعععععععقطه لكعععععععن يصععععععع

أو عععععععععافه بمعععععععععا بعععععععععه ه يتصععععععععع

-

لتا صوابا ً وإ وجد فيه بلض عيوا القوافي أ .هـ.

أقسا التدليس :
اختلفد اجتاا ات الللماء في ذكر أقداو التدليس على أقوال عد :
فمددنام مددن يددرى أ أقدددامه اهنددين ومددنام مددن يراهددا هىهددت ومددنام مددن يراهددا خمدددت أقدداو
وغايت ما بلغوا باا ستت أقداو  ،والواقع  :أ خىفام في التقديم صوري وتلي إذ يرى بل ام أ
ه ك الددتت ترجدع إلدى هىهدت .ومدنام مدن يدرى أنادا ترجدع إلدى اهندين وأودار هدؤيء برهدا الددين
ال قاعي .واألقداو التي ذكرها الناظم هنا نوعا  .فن كرهما هم ن كر نوعا ً هال اً.
فتت و األقداو هىهت وهي الم اور عند غالب الم تغلين بالفن وهي التي يت ر استخداماا
عند المحدهين األوائل  ،فما ذكرك الناظم من األقداو ما يلي:
األول :تدليس اإلسناد:
و هو :أ يدقط الراوي اسم ويخه ويرتقي إلى ويخ وديخه الد ي لقيده فيددند ذلدا الحدديث
إليه بلف يوهم أنه سمع منه وهو لم يدمع .وصيغ ه ا امياداو كمدا قدال النداظم  ( :عدن ) و ( أ ّ )
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ويشزا ( قال ) على ما ذكرك الناظم فإ قدال فيمدا لدم يددمله  :أخ رندا أو يددهنا أو قدال لدي أو قدرئ
عليه وأنا ياضر ونحو ذلا.فإنّه ك اا ألنه أخ در بخدى

الواقدع .وهد ا التلريدف لتددليس امسدنا

هو ال ي ذكرك الناظم محمىً عند قوله :
األول اإلسععععععععععععععععقا للشععععععععععععععععي وأن

ينقعععععععععل عمعععععععععن فوقعععععععععه بععععععععععن وأن

-

-

مباله :
ما أخرجه الحاكم بدندك إلى علي بن خ رو قال :قال لنا سفيا بدن عييندت  :عدن الزهري.فقيدل لده:
سملته من الزهري ا فقال :ي ,وي ممن سمله من الزهدري ,يددهني ع دد الدرزا عدن ملمدر عدن
الزهري .ففي ه ا الم ال :أسقط ابن عيينت اهنين بينه وبين الزهري  ,وهمدا  :ع دد الدرزا وملمدر
بن راود األز ي.
الباني :تدليس الشيوخ :
وهو  :أ يدروي الدراوي عدن وديخ يددي ا ً سدمله منده ,فيدد ّميه أو يتنّيده أو يندد ه أو ي دفه بمدا ي
ي تار به أو يشلر

إما ل لفه أو صغر سنِّه أو أغرا

أخرى.

وه ا التلريف لتدليس ال يوخ هو ال ي ذكرك الناظم أي ا ً بقوله:
والبععععععاني ه يسعععععععقطه لكعععععععن يصععععععع

أو عععععععععافه بمعععععععععا بعععععععععه ه ينععععععععععر

-

-

مباله :ما ذكرك ابن ال ى في (المقدمت) مدن صدنيع أبدي بتدر بدن محاهدد أيدد أئمدت القدرّاء ييدث
كددا يقددول يدددهنا ع ددد هللا بددن أبددي ع ددد هللا .ويريددد بد لا أبددا بتددر بددن أبددي او الدحدددتاني  ,فاددو
ب نيله ه ا قد و ّعر ريق ملرفته على الدامع وجللاا واقت.
ومن ه ك ال ور ما ي نله ال خاري في ال حيح مع ويخه محمد بن يحيدى الد هلي .فإنده
تار يدميه فقط بقوله  :يدهنا محمد بن ع د هللا فيند ه إلى جدك .وتار يقول :يدهنا محمد بن خالدد
فيند ه إلى والد جدك.
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وس ب ذلا ما وقع بيناما في مدهلت اللف كما هو م ددو فدي ترجمتيامدا مدن سدير أعدىو
الن ىء وغيرك من الم نفات  ,فزكاء نفس ال خاري منله من تحاهل علم الد هلي .فد كرك ولتدن لدم
تطب نفده ب كر اسمه ال ريح ال ي اوتار به.
* فائدة -:
قددال الحدداف فددي (النتددد ) :ويلتحددق بقدددم تدددليس ال دديوخ تدددليس ال د ى  ,كمددا إذا قددال الم ددري :
يدهني فى باألندلس وأرا موضلا ً بالقرافت .أو قال :بزقا يلب وأرا موضلا ً بالقاهر  .أو قدال
ال غدا ي  :يدهني فى بما وراء النار وأرا نار جلت .أو قال بالرقت  :وأرا بدتانا ً على وا ئ
جلت.أو قال الدم قي  :يدهني بالترك وأرا كرك نو وهو بالقرا من م ق ول لا أم لت ك ير
أ .هـ .ه ا ياصل ما ذكرك الناظم من أنواع التدليس ,وبقي نوع آخر  ،وهو من أوارها.
البال  :تدليس التسوي .
وه ا النوع س ّماك با ا ايسم الحاف أبو الحدن بن القطا صدايب الدوهم وامياداو .ويدد ّمى أي دا ً
تحريد امسنا  .وهو كما قال الحاف اللراقي:
أ يروي المدلس يدي ا ً عن ويخ هقت وذلا ال قت يرويه عن ضليف عدن هقدت .فيدهتي المددلّس الد ي
سمع الحديث من ال قت األول فيدقط ال ليف ال ي في الدند ويحلل الحديث عدن وديخه ال قدت عدن
ال قت ال اني بلف محتمل فيدتوي امسنا كله هقات.ولا ا سمي ه ا النوع  :تدويت.
مباله :ما رواك ابن أبي ياتم فدي الللدل قدال :سدملد أبدي – وذكدر الحدديث الد ي رواك إسدحا بدن
راهويه عن بقيت بن الوليد يدهني أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمر يديث:
(ي تحمدوا إسىو المرء يتى توفوا عقد رأيه ) قال أبي :ه ا الحديث له أم مر ق ّل من يفامه  ,روى
ه ا الحديث ع يد هللا بن عمرو -وهو هقت – عن إسحا بن أبي فرو وهدو ضدليف – عدن ندافع –
وهو هقت عن ابن عمر عدن الن دي  .وع يدد هللا بدن عمدرو وكنيتده أبدو وهدب وهدو أسددي  ,فتنداك
بقيت بن الوليد بتنيته وند ه إلى بندي أسدد كدي ي يشفطدن لده يتدى إذا تدرك إسدحا بدن أبدي فدور ي
ياتدى له أ .هـ.
قلد :وهاهنا مدائل متللقت بالتدليس أذكرها باخت ار :
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المسأل األولى  :مما يلحق بالتددليس مدن األندواع المرسدل الخفدي .وهد ا الندوع بينده وبدين تددليس
امسنا تداخل ك ير.
وتلريفدده  :أ الددراوي يددروي يدددي ا ً عددن ودديخ عاصددرك أو لقيدده ولددم يدددمع مندده ,ب دديغت تحتمددل
الدماع .وسمي خفياً :ليقابل امرسال الحلي ,وهو ال ي م ّر الحديث عنه.
المسأل الباني  :موقف الللماء من التدليس :
من أود من يوجد له كىو في التدليس امماو ول ت بن الححا اللتتي األز ي ,ومما روى عنه في
ي من أ أ لّس.
ذلا .أنه قال :التدليس أخو الت ا  ،وقال  :أل أزني أيبُّ إل َّ
المسأل البالب  :كتب ك ير من الللماء عن التدليس قديما ً ويدي ا ً وغالب ما كت ه أول دا فدي سدر
أسماء المحدهين ال ين شوصدموا بالتددليس وأمدا مدن تلدر

للحدديث عدن هد ا الندوع وذكدر م اي ده

وأقدامه في م نف مدتقل فقليل.
وأما من كتب في التدليس من با حصر أسماة المدلسين فكبر ومن هؤهة :
 )1الحاف ال ه ي له منظومت وور ه ا النظم اللىمت ع د اللزيز الغماري المغربي فدي
م نف س ّماك ( :التهنيس ب ر منظومت ال ه ي في أهل التدليس).
 )2الحاف صى الددين خليدل اللىئدي فدي كتابده (جدامع التح ديل فدي أيتداو المراسديل)
تل ّر

ل كر المدلِّدين.
 ) 0الحدداف برهددا الدددين الحل ددي س د ط ابددن اللحمددي لدده رسددالت بلنددوا ( الت يددين ألسددماء

المدلِّدين ).
 ) 2الحددداف ابدددن يحدددر فدددي رسدددالت محدددرر بلندددوا ( تلريدددف أهدددل التقدددديس بمراتدددب
الموصوفين بالتدليس ).
قال الناظم رحمه هللا :
ومععععععععععا يخععععععععععال
-

ثقعععععععععع فيععععععععععه المععععععععععع

هنا ورع الناظم يلر

فالشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اذ ......................
-

نوعا ً آخر من أنواع علوو الحديث وهو:
42

جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

الشاذ  :و تلريفه لغت :المنفر عن الحماعت  ،واصطىياً :ما عرّفه الناظم بقوله إنه الحديث الد ي
يخالف فيه أيد الروا المق ولين جماعت من الروا فيما رووك إمدا مخالفدت فدي الددند أو مخالفدت فدي
المتن بزيا أو نقص  ،وه ا التلريف من الناظم أيدد األقدوال فدي تلريدف ال داذ  ،وهدو التلريدف
المختار ويش ا

قيد آخر وهو أ يتو هؤيء الحماعت أولى وأوهق من الوايد.

وممن قال با ا التلريف أو قريب منه امماو ال افلي وجماور أهل الفن ومنام ابن ال ى وابدن
يحر وغيرهم.

أقسامه وأمبلته -:
يفام من تلريف ال اذ أنه على قدمين منه ما يتو في الدند ومنه ما يتو في المتن.
أ -ما يكون شذوذه في اإلسناد :
ما رواك الترم ي والندائي وابن ماجت من ريق سفيا بن عيينت عن عمرو بن ينار عن
عوسحت عن ابن ع اا أ رجىً توفي على عاد رسول هللا  ولم يدع وارها ً إي مدولى هدو أعتقده
وتابع ابن عيينت على وصله ابن جدريج .وخدالفام يمدا بدن زيدد فدرواك عدن عمدرو بدن يندار عدن
عوسحت ولم ي كر ابن ع اا.
فروايت يما بن زيد على هقته تلت ر واذ ألنه خالف هقات هدم أك در منده عدد اً كمدا قالده أبدو يداتم
الرازي.
 ما يكون شذوذه في المتن :ما رواك ال خاري وأصحاا الدنن عن جابر بن ع د هللا  أ رسول هللا  قال:
« مددن قددال يددين يدددمع النددداء  :اللاددم را هد ك الدددعو التامددت وال ددى القائمددت آت محمددداً
الوسيلت والف يلت وابل ه مقاما ً محمو اً ال ي وعدته  ,يلّد له وفاعتي يوو القيامت ».روى ال ياقي
في الدنن ه ا الحديث وزا  « :إنا ي تخلف الميلا » .فا ك الزيا اعت رها غالدب الللمداء وداذ
ويتموا ب لفاا.
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مع أ ال يخ ع د اللزيز بن بداز ذكدر فدي رسدالته فدي األذكدار الموسدومت (بتحفدت األخيدار) بهنادا
زيا صحيحت ألناا زيا من هقت والزيا من ال قت مق ولت ول ا قال :رواها ال ياقي بإسنا جيّد.
حكمه :
الحديث ال اذ يديث ضليف ومن ق يل المدر و وقدد مد ّر بيدا ذلدا عندد الحدديث عدن يدد
الحديث ال حيح وأ من ورو ه :
أي يتو واذاً  ,فد ّل ذلا على أ ال وذ علت في الحديث يحتم عليه من أجلاا بال لف.

قال الناظم رحمه هللا :
...............................

والمقلععععععععععععععععععععو قسععععععععععععععععععععمان تععععععععععععععععععععع

إبععععععععععععععدال راو مععععععععععععععا بععععععععععععععراو قسععععععععععععععم

وقلععععععععععععععب إسععععععععععععععناد لمععععععععععععععتن قسععععععععععععععم

هنا ورع الناظم في الحديث عن نوع آخر وهو :المقلوا :
أوه  :تعريفه لغت  :اسم مفلول من قلب ال يء إذا يوله عن وجاه وصرفه عنه.
واصطىياً :ما انقلب فيه اسم را ٍو أو لف في متنه أو سدندك علدى راويده بالتقدديم والتدهخير
ونحو ذلا .والناظم هنا عدل عن ذكر الح ّد إلى ذكر التقديم كما صنع غالب الم نفين ومنام ابدن
ال ى ومن ت له كما ن ّه عليه الحاف .
ثانيا :شرح األبيات :
قوله ( قدما تى ) المرا باا تتملت ال يد والملنى  :أي تى وت ع المقلدوا ال ّ
داذ  ,فد كرك
بلدك في ه ا النظم.
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قوله ( إبدال را ٍو ما برا ٍو قدم ) أي :أ ي دل اسم الراوي ال ي عر

بروايت هد ا الحدديث

,أ ّ
ي را ٍو كا  ,باسم را ٍو آخر نظيرك في ذات الط قت ,فا ا هو القدم األول كما سيهتي بيانه.
قوله ( وقلب إسنا لمتن قدم ) أ يقلب إسنا م تا مو كا لمتن من المتو  ,فيحلل لمدتن آخدر
ي بدند آخر ويحلل إسنا ه ا المتن األخير للمتن األول .وه ا هو القدم ال اني.
مرو م
ثالبا :أقسامه وأمبلته :
وذكددر األقددداو متللددق بددالتلريف ولد ا فقددد أيدددن األسددتاذ/محمد محيددي الدددين ع ددد الحميددد
محقق (توضيح األفتار) لللىمت ال نلاني ييث قال:
ي يمتن تلريف أنواع المقلوا كلاا في تلريف وايد وذلدا ألنادا أندواع مختلفدت الحقدائق,
والحقائق المختلفت ي يمتن جملاا في يقيقت وايد أ .هـ.
ومن تهمل كىو الناظم هنا وجد أنه قد قدم المقلوا إلى قدمين رئيديين :
أ) مقلوا الدند

ا) ومقلوا المتن

واألمر كما قال الناظم إي أ ه ين القدمين يندر تحتاما بلض ال ور كما سيهتي:
أ -القلب في امسنا  :وه ا له بلض ال ور مناا:
 )1أ يقدِّو الراوي ويؤخر في اسم أيد الروا واسم أبيه.
م اله :أ يتو اسم الراوي  :كلب بن مر

فينقلب عليه إلى م ّر بن كلب.

 )2أ يتو الحديث ملروفا ً عدن را ٍو مدن الدروا أو ملروفدا ً بإسدنا مدن األسدانيد  ,فيلمدد
أيد الوضّاعين إلى ه ا الراوي ال ي اوتار منه فيغيرك برا ٍو آخر.
ومن أشهر األمبل عليه:
ما رواك عمر بن خالد الحرّاني عن ي ّما الن ي ي عن األعم

عدن أبدي صدالح عدن أبدي

هريددر مرفوع داً ( :إذا لقيددتم الم ددركين فددي ريددق فددى ت دددؤوهم بالدددىو ) الحددديث .فا د ا يددديث
مقلوا ,قل ه يما الن ي ي فحلله عن األعم

 ,وإنما هو ملرو
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هت ا رواك مدلم من روايت ول ت وال وري ,وجرير بن ع د الحميد وع د اللزيدز الددراور ي كلادم
عن سايل به .قال ابن قيق الليد :قد يطلق على راويه أنه يدر الحديث.
ا -القلب في المتن  :وه ا له صور:
 )1أ يحلل كلمت منه في غير موضلاا في المتو الحدي يت.
م اله :ما رواك مدلم في الد لت ال ين يظلادم هللا فدي ظلده يدوو القيامدت وجداء فيده « ورجدل
ت د ب دقت فهخفاها يتى ي تللم يمينه ما تنفق وماله » .
فانقلب ه ا التىو على أيد الروا وأصله في ال حيحين من روايت أخرى « يتى ي تللدم
وماله ما تنفق يمينه ».
 )2ال ور ال انيت  :وهي التي أوار إلياا الناظم في ال طر ال اني من ال يد ال اني.
ولو قيل :إ ه ا قدم هالث مركب من مقلدوا امسدنا ومقلدوا المدتن لتدا متحادا ً وهد ك ال دور
م
متن غير ه ا المتن.
هي  :أ يشحلل
يديث ما على إسنا ٍ غير إسنا ك  ،ويحلل إسنا ك على ٍ
م اله :الق ت الم اور التي وقلد لالماو ال خاري عندما خل بغدا .
رابعا :بيان نوع آ ر يل ق بالمقلو :
هناك نوع يلحق بالمقلوا وهو ال شم حَّف والمح ّر
واصطىياً :الم حّف :هو التغيير في الحدر
الخط .والمح ّر

 :هو التغيير في الحر

والت حيف لغت :الخطه.

أو الحدرو

أو الحرو

وذلدا بتغييدر الدنقط مدع بقداء صدور

وذلا بتغيير ال تل مع بقاء صور الخط.

وه ا التفريق قدال بده ابدن يحدر وياصدله :أ الت دحيف ت دديل التلمدت بتلمدت أخدرى ت دابااا فدي
الخط وتخالفاا في النقط م ال :ت ديل ال َل ْ ل باللدل ,والغدر بالل ر .والتحريف :ت ديل التلمدت بتلمدت
أخرى ت ابااا في الخط والنقط وتخالفاا في الحركات كت ديل الخَ ْلق بال شخلشق ,والفَلَا بالفش ْلدا والقَددَو
بالقِدَو.
 )2ما يقع في المتن :
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كحديث للن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الد ين ي دققو الخطدب ت دقيق ال دلر صدحَّفه
ال لض إلى ت قيق الحطب بالماء .وس ب الوقوع فيه :ايوت اك إما في الدماع  ,أوفي الخط ,أو في
الملنى.
يتمه :إذا ك ر الت حيف من الراوي فإ ذلا يقد في ض طه وإ كا نا راً ف لا ي ي ر ،من
أجل ما أورت إليه من وقوع الت حيف ي ّ ر األئمت من الت حيف وي وا على وجوا التلقدي مدن
أهل الللم يتى ي يقع الطالب في ويء من ذلا .ومن ذلا ما أن دك بل ام :
من يهخ الللم عن ويخ م افات

يتن عن الزيف والت حيف في يرو

صحشف
ومن يتن آخ اً للللم عن ش

فللمه عند أهل الللم كاللدو

قددال اممدداو سددليد بددن ع ددد اللزيددز التنددوخي وكددا مددن أقددرا األوزاعددي  ( :ي تحملددوا الللددم عددن
في  ,وي تهخ وا القرآ عن شم ْ َحف ِّي )
َ
ص َح ِّ
وريم هللا أبا أيمد اللدتري ييث قال ( :كا الناا فيما م ى يغلطدو فدي اليددير و الت يدر,
وي حفو في الدقيق و الحليل لت ر الللماء وعنايت المتللمين  ,فد هب الللمداء وقلّدد اللنايدت ,
ف ار ما ي حِّ فو أك ر مما ي ححو  ,وما يدقطو أك ر مما ي

طو ) أ .هـ.

واللدتري يقول ه ا وهو من أبناء القر الرابع فمدا الظدن فيمدا يددث بلددك بقدرو إلدى زمانندا .
وي ريب أ في ه ا بيا أهميت أخ الطالب للللم عن األوياخ ال قدات م دافات بمحالددتام والنادل
من علومام وعدو ايكتفاء بالمطاللت والنقل من التتب وهللا الموفق.
أهم الكتب المصنف في هذا الفن :
ت حيفات المحدهين.وهو من أوسع التتب لللىمت أبي أيمد اللدتري (.)022
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قال الناظم رحمه هللا :
والفعععععععععععععععرد معععععععععععععععا قيدتعععععععععععععععه ببقععععععععععععععع

أو جمععععععععععع أو قصعععععععععععر علعععععععععععى روايععععععععععع

-

-

هنا ذكر الناظم نوعا ً آخر من أنواع علوو الحديث وهو :الفر :
وتلريفه لغت :الوتر وهدو ضدد الحمدع .واصدطىياً :هدو مدا تفدر بده راويده بدهي وجده مدن وجدوك
التفر  .وفي كىو الناظم وقفات :
أوه  :الندداظم لددم ي د كر فددي ه د ا ال يددد إي قدددما ً مددن أقددداو الحددديث الفددر  .ف ددار تلريفدده ب د لا
قاصدراً.ييث عدددل عددن ذكدر الحددد إلددى ذكدر األقددداو هددم ق درت ع ارتدده عددن بيدا هد ك األقددداو ،
والقدم ال ي ذكرك الناظم هو الفر المقيد وذكر له صوراً هىهت وهي:
 )1ما قيد ب قت.
 )2وما قيّد بحمدع .وقدد انتقدد اللىمدت الزرقداني النداظم فدي هد ا التل يدر وقدال لدو قدال (أو
م ر) بديً من (أو جمع ) لتا أولى ألنه أومل.
 )0أو ق ر.
ثانيا :أقسامه  :األيا يث األفرا قدما رئيدا وهما :الفر المطلق والفر المقيّد ( الند ي ).
والناظم لم ي كر إي الفر المقيّد وأعر

عن ذكدر الفدر المطلدق  ،وقدد يلتد ر عنده بده الحدديث

الغريب بينه وبين الفر المطلق تداخل وقرا فاكتفى بما ذكرك عند بيدا الغريدب عدن إعا تده هندا
وهللا أعلم .وإجمايً أقول إ الفر أقداو :
القدم األول :الفر المطلق :هو ما تفر به راويه عن جميع الدروا ولدم يدروك أيدد غيدرك  ,وسدواء
تلد ت الطر إلى ذلا الراوي المتفر به أو ي.
م اله  :يديث عمر بن الخطاا المتفق عليه وهو يديث األعمال بالنيات ال ي م ّر التم يل به علدى
الغريب.
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حكمه  :من األفرا ما يتو صحيحا ً ومنه ما يتدو يددنا ً ومنده مدا يتدو ضدليفا ً ومنده مدا يتدو
موضوعاً .وه ا م ني على النظر في يال المتفر .
القدم ال اني :الفر المقيّد (الندد ي) .وسدمي مقيدداً ألنده يقابدل المطلدق الد ي لدم يقيّدد ب ديء  ،وهد ا
القدم له صور هىث كما نصّ على ذلا الناظم  ،وه ك ال ور هي:
أ -المقيّد ب قت  :وهو ال ي يقال فيه م ىً  :لم يروك هقت إي فى .
م اله  :ما رواك مدلم وغيرك من ريق ضمر بن سليد المازني عن ع يد هللا بن ع د هللا عن أبدي
واقدد اللي ددي عدن الن ددي صدلى هللا عليدده وسدلم أندده كدا يقددرأ فدي األضددحى والفطدر بقددا

واقتربددد

الداعت.
فا ا يديث فر مقيّد ب قت  ،قال الدارقطني :لم يروك من ال قات إي ضدمر بدن سدليد وهدو هقدت كمدا
هو مللوو.
ا -المقيّد ب لد مليّن:
وعدلد عن لف الناظم بقوله ( أو جمع ) أل لف (بلد) أو (م ر) ي مل أمرين:
 )1إما أ يتو المرا تفر به كافت محدهي ه ا ال لد.
 )2وإما أ يتو المرا تفر به را ٍو وايد من ال لد.
وعلى كى األمرين ي ح أ يشقال تفر به أهل بلد ك ا كمتت أو التوفت أو نحوها.
م اله :يديث « الق ا هىهت اهنا في النار ووايد فدي الحندت » .رواك أبدو او والترمد ي
وابن ماجت والحاكم  ,فاد ا الحدديث تفدر بده أ هدل مدرو عدن ع دد هللا بدن بريدد عدن أبدي بريدد بدن
الح يب .قال الحاكم في ملرفت علوو الحديث :رواته عن آخرهم مراوز أ.هـ.
جـ -المقيّد بايقت ار على را ٍو مليّن :
م ل قولام لم يروك عن فى إي فى وهو ال ي ع ّر عنه الناظم بقوله « أو ق ر ».
م اله  :ما رواك أصحاا الدنن من ريق سفيا بن عيينت عن وائل بن او عن ابنه بتر
بن وائل عن الزهري عن أنس أ الن ي صلى هللا عليه وسلم أولم على صفيت بدويق وتمر.
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قال ابن اهر :تفر به وائل عن بتر وتف َّر به سفيا عن وائل وهو يديث صحيح.
ثالبا  :مظن وجود األفراد :
من مظا األيا يد ث األفدرا مددند أبدي بتدر ال دزار فإنده أك در مدن إيدرا ذلدا وبيانده  ،وت لده أبدو
القاسم الط راني في الملحم األوسط  ،هم الدارقطني في كتاا (األفرا ).
قال الناظم رحمه هللا :
ومعععععععععععععا بعلععععععععععععع

معععععععععععععو

أو فعععععععععععععا

-

معلعععععععععععععععل عنعععععععععععععععدهم قعععععععععععععععد عرفعععععععععععععععا
-

هنا ذكر الناظم نوعا ً آخر من أنواع علوو الحديث وهو :ال شمللَّل  ،وفيه مدائل :
األولى  :تلريفه  :لغت :مهخوذ من الللت وهي المدر

والحمدع ِعلَلم.وأمدا قدولام فيده المللدول فادو

لحددن ن ّدده عليدده جماعددت مددن اللغددويين م ددل صددايب (القدداموا)  ،ومددن المحدددهين :ابددن ال ددى
والنووي والديو ي.
اصطىياً :اختلفد ع ارات الللماء في تلريفه  ،ذكر الناظم أيدها ،وياصل قوله:
 )1أ الحديث المللّل هدو الحدديث الد ي اودتمل سدندك أو متنده علدى أمدر غدامض خدا ٍ ي
يطلع عليه إي النقا الح ا بلد ال حث عن رقه ,فاو ال ي يدمى علت ألنه يشللُّ الحديث وي لفه
ويوجب ر ك.
 )2وأمددا التلريددف المختددار فاددو مددا ذكددرك الحدداف ابددن يحددر بقولدده  :هددو يد م
دديث ظدداهرك
الدىمت  ,ا ُّلع فيه بلد التفتي

على قا .

* تنبيه :
اعلم أ للمحدهين إ ىقين للف الللت وبيناما تداخل.
أما ام ى األول فاو ال ي قد م ّر ذكرك عند الحديث عدن ودرو الحدديث ال دحيح ومنادا  :نفدي
الللت  ،ومرا هم بادا هنداك كدل مدا ي دلف بده الحدديث فادو علدت مدن كد ا را ٍو أو غفلتده أو سدوء
يفظه ونحو ذلا.
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وأما ام ى ال اني فادو الد ي نحدن ب دد الحدديث عنده بد كرك نوعدا ً مددتقىً مدن أندواع الحدديث
ومرا هم بالللت هنا ما هو أخص من ايصطى اللاو كما ظار من تلريفاا فام يخ وناا بداألمر
الخفي ال ي ي يلرفه إي النقا الحفّاظ.
الباني  :أقسامه:
توسع امماو أبو ع د هللا الحاكم في ذكر أقدامه فقال إ أجناسه ع ر هم ذكرها في كتابه ( ملرفت
علوو الحديث ) وت له في ذكرهدا الدديو ي فدي ( التددريب ) وغيدرك  ،ولتدن الد ي يدركن إليده فدي
ذكر األقداو أناما قدما رئيدا وهما:
 -1علت في الدند :
وغالددب الللددل تتددو فددي األسددانيد ي المتددو كمددا ذكددرك ابددن ال ددى واللراقددي فددي ألفيتدده وتتددو
بوصل الموقو

أو امرسال الخفي ونحو ذلا.

 -2علت في المتن :
وه ا وقوعه قليل بالند ت للنوع األول وتتو بزيا في المتن أو نقص ونحو ذلا.
البالب  :من يدرم العل :
هد ا الندوع مدن أ ّ أندواع علدوو الحدديث وبده يتميدز الحداذ عدن غيدرك إذ ي يددرك هد ا الندوع إي
الخاصت  ،ومما يؤكد ما س ق أنه ي يلر

مدن الللمداء الد ين نشدص علدى عندايتام بالللدل والت دف

عناا إي القلت ومن هؤيء  :علي بن المدديني وأيمدد بدن ين دل وال خداري ويلقدوا بدن ودي ت وأبدو
ياتم وأبو زرعت الرازي والدارقطني  ،ولخفائه كا بلض الحفاظ يقول :ملرفتنا با ا كااندت عندد
الحاهل.
و شس ل أبو زرعت عن الححت لقوله :فقال :أ تدهلني عن يديث هم تدهل عنه ابن وارك وأبا ياتم :
كل مندا وي تخ در وايدداً مندا بحدواا اآلخدر  ,فدإ اتفقندا فداعلم يقيقدت مدا قلندا ،وإ
وتدمع جواا ٍ
اختلفنا فاعلم أنا تتلمنا بما أر نا  :ففلل  ,فاتفقوا .فقال الدائل :أواد أ ه ا الللم إلااو.
الرابلت  :التتب الم نفت في ه ا النوع :صنّف في ه ا النوع كتب ك ير  ،مناا:
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( كتاا الللل ) لللي بن المديني ،وقد ش ع منه قطلت صغير .
و( كتاا الللل وملرفت الرجال ) لالماو أيمد بن ين ل .
و( علل ابن أبي ياتم الرازي).
و( علل الدارقطني ) وهو من أج ّل كتب ه ا الفن.
قال الناظم رحمه هللا :
وذو ا عععععععععععععععععتع

سعععععععععععععععععند أو معععععععععععععععععتن

-

مضعععععععععععععطر عنعععععععععععععد أهيعععععععععععععل الفعععععععععععععن
-

هنا ذكر الناظم نوعا ً آخر وهو :الم طرا  ،وفيه مدائل:
األولى  :تعريفه  :لغت :الم طرا اسم فاعل من اضطرا األمر إذا اختل أو من اضطرا القدوو
إذا اختلفد كلمتام.
اصطىياً :هو الحديث ال ي يقدع فيده اخدتى

فدي سدندك أو متنده علدى أوجده مختلفدت متدداويت فدي

القو سواء كا ذلا من را ٍو وايد أو من جماعت.
والملنى  :أنه ي يحتم على يديث بايضطراا إي عند استواء رواتده المختلفدين مدن ييدث القدو ,
أما لو كا أيد الطدرفين أقدوى فتدرجح روايدت األقدوى وتددمى محفوظدت وتامدل روايدت األقدل قدو
وتدمى ال اذ كما س ق بيانه.
الباني  :أقسعامه :ومدا ذكدرك النداظم فدي التلريدف يدومئ إلدى أ الم دطرا علدى قددمين وهدو
ك لا:
 -1المضطر في اإلسناد :
وهو األك ر وقوعاً ,وهو أ يروي بلض الروا الحديث مرسىً وآخرو يروونه موصويً ,أو أ
يروى من ريق صحابي ملين ويرويه آخرو من نفس الطريق إلى صحابي آخر وهت ا.
مباله :ما رواك الترم ي وغيرك من يديث أبي بتر ال ديق  أنه قدال :يدا رسدول هللا أراك ود د
ا قال  « : وي تني هو والواقلت والمرسىت وع ّم يتداءلو وإذا ال مس كد ّورت فاد ا الحدديث.
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قال فيه الدارقطني :إنه م طرا فإنه لم يرو إي من ريق أبي إسحا الد يلي.وقد اختلف عليده
فيه على نحو ع ر أوجه:
فمنام من رواك مرسىً  ,ومنام مدن رواك موصدويً ,وبل دام جللده مدن مددند أبدي بتدر وبل دام
جلله من مدند عائ ت وبل ام جلله من مدند سلد بن أبي وقاص وغير ذلا.
فا ا الحديث  :رواته كلام هقات ي يمتن تدرجيح بل دام علدى بلدض والحمدع بدين هد ك الروايدات
متل ر فحتم عليه بايضطراا.
 -2المضطر في المتن:
وه ا القدم أم لته قليلت لندر وقوعه ول ا تلاقب الم نفو على ذكر م ال لده متلقدب ي ي دح أ
يم ل به.
البالب  :الكتب المصنف في هذا النوع :
أوارها ( المقترا في بيا الم طرا ) للحاف ابن يحر.

الرابع  :حكمه :
األصل فيه ال لف ألنه ليل على عدو ال

ط إي إ كا ه ا ايضطراا ي يؤهر فإنه ي يتترث

به.
قال الناظم رحمه هللا :
والمعععععععدرجات فعععععععي ال عععععععدي معععععععا أتععععععع

مععععععععن بعععععععععت ألفععععععععاظ الععععععععرواة اتصععععععععل

-

-

 ،وفيه مدائل:

ورع الناظم في ذكر نوع آخر وهو  :المدر
األولى  :تعريفه  :لغت :ال يء المدخل على الغير.

اصطىياً :التلريف ال ي ذكرك الناظم فيه إجمال وتف يله :
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أ نقول في تلريفه  :هو الحديث ال ي يشلر

أ في سندك أو متنه زيا ليدد منه وإنمدا هدي مدن

أيد الروا من غير توضيح لا ك الزيا .
الباني  :أقسامه .المدرج له قسمان رئيسان وهما:
 -1مدددر امسددنا  -:وقددد ذكددروا لدده صددوراً عددد  ,ومحلاددا فددي كتددب المطد ّويت يلت دداا بل دداا
ب لض.
 -2مدر المتن  -:وه ا النوع هو ال ي تت ر اللنايت به وقد ذكروا له صوراً هىث وهي :
 )1ام را في أول المتن  :م اله :
مددا رواك الخطيددب وغيددرك عددن أبددي هريددر قددال :قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم « أس د غوا
الوضوء ويل لألعقاا من النار » .فقوله  :أس غوا الوضوء مدر من كىو أبي هرير .
وال ي أوضح ذلا ما رواك ال خاري عن أبي هرير أنه قال :أس غوا الوضوء فإ أبا القاسم صدلى
هللا عليه وسلم قال  « :ويل لألعقاا من النار ».
 )2ام را في وسط المتن  :م اله :
ما رواك ال خاري من يديث عائ ت في بدء الويي  :كدا الن دي صدلى هللا عليده وسدلم يتحندث فدي
غددار يددراء (وهددو التل ددد) الليددالي ذوات اللددد  .فقولدده :وهددو التل ددد مددن كددىو الزهددري أيددد روا
الحديث مدرجا ً فيه.
 )0ام را فددي آخددر المددتن  :م الدده  :مددا رواك ال خدداري عددن أبددي هريددر مرفوعداً :للل ددد المملددوك
أجددرا  ,وال د ي نفدددي بيدددك لددوي الحاددا فددي س د يل هللا والحددج وبددر أمددي ألي ددد أ أمددوت وأنددا
مملوك .فقوله :وال ي نفدي بيدك  ...إلخ مدر من كىو أبي هرير .
البالب  :دواعي اإلدراج :
 تفدير األلفاظ الغري ت في الحديث. استن ا يتم ورعي في الحديث. بيا يتم ورعي.54
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الرابع  :حكمه :األصل أ ام را أنه ي يحوز إي مع بيانه.
الخامس  :الكتب المصنف فيه ( :الف ل للوصل المدر في النقل ) للخطيب ال غدا ي.
قال الناظم رحمه هللا :
ومعععععععععا روى كععععععععع َل قعععععععععرين ععععععععععن أ عععععععععه

مععععععععععععدبا فاعرفععععععععععععه حقععععععععععععا وانتخععععععععععععه

-

-

ورع الناظم في الحديث عن نوع آخر من أنواع علوو الحديث وهو :المدبَّج :وفيه مدائل :
األولى  :تعريفه لغت :اسم مفلول من التدبيج  ,مهخوذ من ي اجتي الوجه وهما جان اك.
اصطىياً :هو ما ذكرك الناظم في صدر ال يد  ,وياصله :
أنه روايت القرينين المتقاربين في الدن وامسنا أيدهما عن اآلخر.
واللىقت بين الملنيين اللغوي وايصطىيي ظاهر جداً.
الباني  :بيان ما يتعلق بالبي .
قول الناظم ( وانتخه ) أي :اق دك وافتخر أند بملرفته.
البالب  :أمبلته :
 )1ما يقع في

قت ال حابت  :من روايت عائ ت عن أبي هرير  ,وروايت أبي هرير عن عائ ت .

 )2وما يقع في

قت التابلين :من روايت الزهري عن عمر بن ع د اللزيز  ,وروايت عمر بن ع د

اللزيز عن الزهري.
 ) 0وما يقع في

قت أت اع التابلين :من روايت مالا بن أندس عدن األوزاعدي  ,وروايدت األوزاعدي

عن مالا.
الرابع  :التنبيه على إشكال:
قد يلت س ه ا النوع مع نوع م ابه له وهو :روايت األقرا
ول ا فقد ذكر ك ير ممن كتب في علم الم طلح النوعين في سيا وايد.
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وروايت األقرا هي  :أ يروي أيد القرينين عن اآلخر و اللتس.ووقوعه في المرويدات أك در
من سابقه
فائدة :
فاناك أنواع أخرى بيناا وبين المدبج نوع ت ابه  ،ومناا:
 -1روايت األكابر عن األصاغر.
 -2روايت اآلباء عن األبناء.
 -0روايت األبناء عن اآلباء.
الخامس  :أهمي هذا النوع.
ذكروا لللنايت با ا النوع فائدتين :
أ -أ ي يظن الزيا في امسنا .
ا -أ ي يظن إبدال (عن) بدالواو .بملندى أ يشظدن أ أيددهما متابلدا ً لل داني .والواقدع أ أيددهما
يروي عن اآلخر.
الدا ست :التتب الم نفت في ه ا النوع  ( :المدبج ) لالماو أبي الحدن الدارقطني.
قال الناظم رحمه هللا :
متفععععععععععععععق لفظععععععععععععععا و طععععععععععععععا متفععععععععععععععق

وضععععععععععععدَه فيمععععععععععععا ذكرنععععععععععععا المفتععععععععععععر

-

-

ه ا نوع آخر ذكرك الناظم وهو :المتفر والمفتر  ،وفيه مدائل:
األولى  :تعريفه لغت :هو ال يء ال ي اتفق في أيد من األمور وافتر في أمر آخر.
اصددطىياً :هددو الحددديث ال د ي اتفقددد فددي سددندك أسددماء الددروا لفظ دا ً وخط داً ،وافترقددد مدددمياتام
وأوخاصام .بملنى أنام متفقو باعت ار األسماء  ,مفترقو باعت ار المدميَّات.
الباني  :بيان ما في بي الناظم :
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من خىل ما شذكر من التلريف الدابق يظار أ ما ذكدرك النداظم  ،فيده إياداو ييدث أودلر بقولده( :
وضدك فيما ذكرنا المفتر )  ،وجو نوعين اوتمل علياما ه ا ال يد والحق :أ المتفق والمفتدر
قدم وايد كما م ى في تلريفه.
البالب :

وره :

 )1من اتفقد أسماؤهم وأسماء آبائام:
م اله :الخليل بن أيمد يوجد ستت با ا ايسم أوارهم اللروضي ويخ سي ويه.
 )2من اتفقد أسماؤهم وأسماء آبائام وأجدا هم :
م اله :أيمد بن جلفر بن يمددا

يوجدد أربلدت باد ا ايسدم .أودارهم القطيلدي راوي مددند اممداو

أيمد عن ابنه ع د هللا وكنيته أبو بتر.
 )0من اتفقا في التنيت والند ت :
م اله  :أبو عمرا الحوني.

يوجد اهنا با ك ال فت .أوارهم ع د الملا بن ي يب أيد التدابليين

ال قات.
 )2أ يتفقا في ايسم وكنيت األا.
م اله  :صالح بن أبي صدالح .يوجدد أربلدت باد ك ال دفت .أودارهم مدولى التوأمدت وهدو ضدليف ,
وأبو صالح الد ّما واسمه ذكوا .
 )2من اتفقد أسماؤهم وأسماء آبائام وأندابام.
م اله  :محمد بدن ع دد هللا األن داري .يوجدد اهندا باد ك ال دفت .أودارهم القاضدي الم داور وديخ
ال خاري.
 )6أ يتفقددا فددي ايسددم فقددط أو التنيددت فقددط .وهدد ا القدددم هددو الدد ي م د ّر ذكددرك فددي المدد ام وهددو
(المامل).و ه ا ال را وقوعه ك ير وين غي اللنايت به ومن أم لته:
(يما ) هل هو  :ابن زيد  ،أو ابن سلمت  ،و(سفيا ) هل هو ابن سليد ال وري أو ابن عيينت
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وفي ال حابت  :ع د هللا هل هو ابن الزبير أو ابن عمر أو ابن عمرو أو ابن مدلو أو ابن ع اا
 ،وه ا القدم صنّف فيه الخطيب كتابا ً  ،وهو ( :المتمل في بيا المامل )
 )7أ يتفقا في الند ت من ييث اللف ويفترقا في المندوا إليه :
م اله :الحنفي  ،وه ا ك ير .فالند ت إما إلى الق يلت الملروفت بني ينيفدت .أو إلدى المد هب المنددوا
إلى امماو أبي ينيفت النلما  .وه ا القدم اهتم علماء الندب ومن كتب في ال لدا ب

طه واللنايت

به .كما في كتاا(األنداا)ألبي سلد بن الدملاني  ,و(توضيح الم ت ه) يبن ناصر الدين وكتداا
(ملحم ال لدا ) لياقوت الحموي.
 )2أ تتفق كناهم وأسماء آبائام :
م اله  :أبو بتر بن عياش  ،أوارهم التوفي المقرئ راوي قراء عاصم وهو م داور بدين القدراء
ب ل ت وبين المحدهين بهبي بتر بن عياش.
الرابع  :الكتب المصنف في هذا النوع:
أجمع كتاا في ذلا  :كتاا الخطيب ال غدا ي واسمه ( :المتفق والمفتر ).

قال الناظم رحمه هللا :
مؤتلعععععععععععععع

متفععععععععععععععق الخعععععععععععععع فقعععععععععععععع

-

وضعععععععععععدَه مختلععععععععععع

فعععععععععععا

الغلععععععععععع

-

هنا ذكر الناظم نوعا ً آخر وهو  :المؤتلف والمختلف  ،وفيه مدائل:
األولى  :تعريفه لغت :هو ال يء ال ي ائتلف أي اتفق في بلض األمور واختلف في بل اا.
اصددطىياً :هددو الحددديث ال د ي ائتلفددد واتفقددد أسددماء رواتدده خطدا ً وكتاب دتً واختلفددد لفظ دا ً وقددراء ً
يختى

يروفاا ويركاتاا.

58

جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

الباني  :بيان ما يتعلق بالبي :
من خدىل مدا سد ق ذكدرك فدي التلريدف يظادر أ المؤتلدف والمختلدف ندوع وايدد .ولتدن مدا ذكدرك
الناظم بقوله:
...............................

وضعععععععدَه مختلععععععع

-

-

فعععععععا

الغلععععععع

يوهم أناما قدما وه ا غلط كما س ق ذكر نحوك عند الحديث عن المتفق والمفتر .
البالب  :أقسامه :
أ -ما ي ضابط له  :وذلا لت ر انت ارك  ,وهو ورو اسمين بيناما اتفا واخدتى
ايسم بت ر  .وه ا ي ي

ط بقاعد ملينت  ,وإنما يش

وي يوجدد هد ا

ط بحف كل اسم بمفر ك.

ا -ما يتو له ضابط :وه ا القدم ي يخلو من يالين:
اسم ملينَّت وتشدتقرأ في كتب الرجدال فدى توجدد
 -1ما له ضابط على اللموو :بحيث تحمع صور ش ٍ
إي ب يغت ملينت.
كيفيت ض طه  :كقولام فدي  :سدىّو  ،وسدىو .فالقاعدد فيده  :أ جميدع مدا يدر عليدا مدن ذلدا فادو
بت ديد الىو إي خمدت ,وهم  :سىو والد ع د هللا ال حابي امسرائيلي .وسىو والد محمد ال يتندي
ويخ ال خاري.
وهت ا ي كرونام إلى آخرهم – فاؤيء الخمدت بتخفيف الىو.
 -2مددا لدده ضددابط علددى الخ ددوص :بحيددث يلتنددي الللمدداء بحمددع قواعددد خاصددت ب د لض التتددب.
وأوارها :ال حيحا ومو ه مالا.
الرابع  :أهمي هذا النوع:
ه ا النوع فن جليل يق ح جاله ,يسيما أهل الحديث ,ومن لم يلرفه يت ر خطؤك ويفت ح بين أهله.
ول ا فقد قال امماو علي بن المديني  :أود الت حيف ما يقع في األسماء.
وس ب ذلا  :أ األسماء ويء ي يدخله القياا ,وي ق له ويء يدل عليه وي بلدك.
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وأجلُّ ر تح يله أ يحلس إلى مللم ممارا له م اركت قويّت في قراء كتب الدنت الن ويت.
الخامس  :أشهر الكتب المصنف في هذا الفن :
 -1الحاف ع د الغني بن سليد األز ي وله فيه كتابا :
( المؤتلف والمختلف ) .و ( م ت ه الند ت ) وكىهما مط وعا .
 -2الحاف أبو الحدن الدارقطني في كتابه ( المؤتلف والمختلف )
 -0األمير أبو ن ر ابن ماكوي في كتابه ( امكمال في رفع ايرتياا من المؤتلف والمختلف مدن
األسددماء والتنددى واألنددداا )  ،وجمددع فيدده مددا كت دده مددن ق لدده وزا علدديام ف ددار كتابدده عمددد كددل
محدث  ,وهو أكمل الت انيف وأيدناا .
 -2الحاف ابن يحر اللدقىني وكتابه غايت في التحرير على اخت ارك وضد طه بدالحرو
الطريقت المرضيت واسم كتابه  ( :ت

علدى

ير المنت ه بتحرير الم ت ه ).

قال الناظم رحمه هللا :
والمنكععععععععععععر الفععععععععععععرد بععععععععععععه راو ععععععععععععدا
-

تعديلعععععععععععععععععععه ه ي معععععععععععععععععععل التفعععععععععععععععععععردا
-

هنا ورع الناظم في ذكر نوع آخر وهو :المنتر  ،وفيه مدائل :
األولى  :تعريفه لغت  :المنتر ضد الملرو .

اصطىياً :له تلريفا :
 )1التلريف األول :تلريف الناظم هنا وهو :الحديث ال ي ينفر بروايته من فح
أو ت يّن فدقه بغير الت ا.
وعلى ه ا فى ت تر المخالفت من جات ه ا الراوي ال ليف لروايت غيرك.
 )2التلريف ال اني :هو الحديث ال ي تفر به را ٍو ضليف مخالفا ً فيه الروا ال قات.
وعلى ه ا  :فإ الحديث المنتر ما اجتمع في راويه وصفا :
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 -1أ يتو ضليفاً.

 -2أ يتو مخالفا ً لل قات في روايته تلا.

 وه ا التلريف هو ال ي استق ّر عليه عمل واصطى المتهخرين .وهو موجو على لدابلض المتقدمين .
الباني  :التفريق بين الشاذ والمنكر:
ه ك مدهلت مامت :ييث ذهب بلض أهل الللم إلى عدو التفريق بيناما.
والحق أ بيناما فر ظاهر  ،وهو ما قاله ال يخ يدن الم ا في تقريراته :
واعلم أ ال ي ين غي اعتما ك أ المنتر وال اذ ي تركا في مدمى المخالفت ويفترقا فدي
أ المنتر روايت ضليف أو مدتور ,وال اذ روايت هقت أو صدو أ.هـ.
البالب  :حكمه:
يوا أ الحتم عليه ظاهر إذ هو ال لف  ,فإذا يشتم على ال اذ ال ي هو ونه في ال لف بدالر
فالحتم عليه من باا أولى.
قال الناظم رحمه هللا :
متروكععععععععععه مععععععععععا واحععععععععععد بععععععععععه انفععععععععععرد
-

وأجمعععععععععععععوا لضعععععععععععععفه فهععععععععععععو كععععععععععععرد
-

ورع الناظم ب كر نوع آخر وهو :المتروك وفيه مدائل:
األولعى  :تعريفععه  :لغدت :الددداقط .واصدطىياً :هددو الحدديث الد ي ينفدر بروايتدده ضددليف,
س ب ضلفه كونه متاما ً بالت ا في الحديث ،أو ظاهر الفدق ,أو ك ير الغلط ,أو وديد الغفلت.
فالناظم اوتر في المتروك ور ين  -1 :التفر  -2 .امجماع على ضلفه.
والحددق :أ بددين المنتددر والمتددروك والموضددوع وجدده ود ه مددع أ

رجدداتام متفاوتددت فتددل

األقداو ال ىهت من ق يل المر و  .ولتن أخفاا المنتر هم المتروك أود منه ضلفا ً هم الموضوع أودد
منه.
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أما المتروك :فقد قال الحاف في ( النزهت )  :إنه من أقداو المر و  ,وهو ما يتو بد ب
تامت الراوي بالت ا ,فا ا هو المتروك .
الباني  :ذكر ما في بي الناظم  :وفيه مب بان:
الم حددث األول :قولدده ( :متروكدده ) أي :متددروك الحددديث ,وه د ا مددن إضددافت ال ددفت إلددى
ال مير.وقوله  ( :فاو كر ّ ) أي :يتمه يتم الحديث المر و أي :الموضوع.
والمرا بتا

الت يه هنا :أي أنه مقارا للموضوع وليس في رجته في ال لف.

الم حث ال اني :تلريف الناظم للمتروك  ،يومئ بهنه ي هب إلدى أ المتدروك ينددر تحدد
المنتر ؛ أل كلياما روايت انفر باا الراوي ,وهد ا الدراوي إ كدا ضدليفا ً بالفددق فادو المنتدر ،
وإ كا ضليفا ً يتاامه بالت ا فاو المتروك.
البالب  :مباله :كل يديث تفر بروايته من قال فيه أئمت النقدد  :متدروك .في دلح أ يتدو
م ايً للمتروك.
الرابع  :الكتب المصنف فيه:
ليس هناك كتب تلرضد لتلريفه وبيا أيتامه على وجه ايسدتقىل .ولتدن اهدتم الللمداء
ب كر أسماء الروا المطلو فيام ,سواء كا ه ا الطلن يديراً أو وديداً فتتب علمداء الحدر كت دا ً
تحمع أسماء ه ا ال را ومن ه ك التتب:
 ( )1كتاا المحرويين ) ألبي ياتم ابن ي ا .
 ( )2ال لفاء والمتروكين ) للدارقطني.

قال الناظم رحمه هللا :
والكعععععععععععععععذ المختلعععععععععععععععق المصعععععععععععععععنوع
-

علععععععععععععى النبععععععععععععي فععععععععععععذلك الموضععععععععععععوع
-

ه ا آخر األنواع التي ذكرها الناظم وهو :الموضوع  ،وفيه مدائل:
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األولى :تعريفه لغت :ال يء المل ق  ,يقال :وضع فى م على فى ك ا  ,أي أل قه به.
اصددطىياً :الحددديث المتد وا علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم سددواء كددا عمددداً أو
خطه.
وذهب ال لض إلى التفريق بين اللمد والخطه به يقال :ما نشدب إلى الن ي صلى هللا عليده
وسلم ك با ً تلمداً فاو الموضوع .وما أشضيف إليه صلى هللا عليه وسلم خطه فاو با ل.
الباني  :قول الناظم وقبله العراقي :الكذ المختلق المصنوع
ه ك كلاا ألفاظ متقاربت الملنى مترا فدت وجديء فدي تلريفده باد ك األلفداظ ال ىهدت المتقاربدت
للتهكيد في التنفير منه قاله الدخاوي في (الفتح).
البالب  :إشكال وجوابه:
من خىل ما س ق ظار أ الموضوع ليس من كىو الرسول صلى هللا عليه وسلم فما وجه
إ راجدده فددي أنددواع الحددديث ا وأجيددب عددن ه د ا اموددتال بلددد أجوبددت ذكرهددا الحدداف الدددخاوي
وياصلاا ما يلي:
 )1قيددل للقدددر الم ددترك بددين الحددديث الن ددوي والخ ددر الموضددوع  ,إذ ي ددتركا فددي أ كدىً منامددا
يشحدث به.
 )2وقيل سمي يدي ا ً بالنظر لما في زعم واضله  ,فإنه يزعم أنه يديث .أي على س يل التنزل.
 )0وقيل ألجل ملرفت الطر التي يشتوصل باا لملرفته لينفي عن المق ول ونحوك.
أي :لما كا ه ا الخ ر يحتا الت ف عنه إلى در ومددالا وهد ك الطدر هدي التدي تشلدر

فدي

كتددب علددوو الحددديث سددمي الموضددوع يدددي ا ً مددن ه د ك الحاددت .وه د ا الحددواا استحدددنه الحدداف
الدخاوي
الرابع  :عوامل الوض وأسبابه ودوافعه.
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ه ك مدهلت مامت :إذ أ الوضع يددث م تدراً وذلدا عندد قيداو الفدتن ووقدوع ال دقا والخدى

بدين

المدلمين ،يتى قال امماو ابن سيرين  :كنا ي ندهل عن امسنا يتى وقلد الفتنت فقلنا  :س ّموا لندا
رجالتم .وقد ذكر أهل الللم جملت من وافع الوضع مناا:
 -1الخىفات الدياسيت :
وذلا أ المتل

ين أليد الفريقين ي لو أيا يث في ف ائل رئيدام أو ائفتام.

فلمدا تدم األمددر ل ندي الل دداا وضدع أيددد التد ابين يدددي ا ً وهدو ( :إ هد ا األمدر إذا وصددل إلدى بنددي
الل اا ي يخر عنام يتى يدلموك إلى عيدى ابن مريم أو المادي )
 -2الزندقت :
وما أك ر ما وضلوك  ,و افله الحقد والتيد لالسىو وهم يل دو في س يل ذلا أل ددت ودتى
 :فتار باسم الت يع ,وتار باسم الزهد والت و  ,وتار باسم الفلدفت والحتمت.
ومما وضلوك ( :ينزل ربنا ع يت عرفت على جمل أور ي افح الرك ا ويلانق الم ا )
 -0التل ب للحنس أو الق يلت أو ال لد أو الم هب.
وه ك وافع عد يحملاا التل ب لألهواء واألغدرا

أجارندا هللا منادا ,فدهذكر م دايً وايدداً علدى

كل افع مما شذكر :
أ -م ال للوضع بدافع التل ب للحنس:
( إ هللا إذا غ ب أنزل الويي باللربيت ,وإذا رضي أنزل الويي بالفارسيت ) ويظار أ
واضله ولوبي فارسي ياقد على اللرا ق حه هللا.
ا -م ال للوضع بدافع التل ب للم هب:
( يتو في أمتي رجل يقال له محمد بن إ ريس أضر على أمتي من إبلديس ,وسديتو فدي
أمتي رجل يقال له أبو ينيفت النلما هو سرا أمتي ).
جـ -م ال للوضع بدافع التل ب لل لد :
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( الحيز روضت من ريا

الحنت ,وم ر خزائن هللا في أرضه ).

 -2امغراا في الق ص والرغ ت في الوع والتههير فيه:
وه ا يدهتي مدن جادت الق داص والوعداظ الحالدت الد ين يحرصدو علدى ودد أنظدار الخلدق
إليام ليدتحل وا منام األموال.
روى أبو نليم في ( الحليت ) عن مدد قال  :سملد يحيى القطا يقدول :كندد عندد ودل ت
ورجل يدهله عن يديث فامتنع .فقلد :لم ي تحدهه .قال هؤيء ق اص يزيدو في الحديث.
وهنا ق ت رواها ابن الحوزي في الموضوعات ت لح م ايً لا ا الدافع وهي:
أنه صلى أيمد بن ين ل ويحيى بن ملين بمدحد الرصافت  ,فقاو بين أيديام قداصم  ,فقدال:
يدهنا أيمد بن ين ل ويحيى بن ملين قاي :يدهنا ع د الرزا عن قتا عن أنس قدال :قدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسدلم  « :مدن قدال ي إلده إي هللا خلدق هللا مدن كدل كلمدت يدراً منقدارك مدن ذهدب
وري ه من مرجا  » ...واستمر ي كر فيه نحواً من ع رين ورقت ,فحلدل أيمدد ينظدر إلدى يحيدى
ويحيى ينظدر إلدى أيمدد  ,فقدال  :أندد يددهد باد ا ا فقدال :وهللا مدا سدملد باد ا إي الدداعت  ,فلمدا
انتاى أوار له يحيى  :فحاء متوهما ً نوايً .فقال له يحيى  :من يدها باد ا ا فقدال :أيمدد بدن ين دل
ويحيى بن ملين ,فقدال يحيدى  :أندا يحيدى وهد ا أيمدد  ,مدا سدملد باد ا قدط فدي يدديث رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم  .فإ كا وي بد فلن غيرنا ,فقدال القداص  :ألديس فدي الددنيا يحيدى بدن ملدين
وأيمد بن ين ل غيركما ,لقد كت د عن س لت ع ر أيمد بن ين ل ويحيى بن ملين .
فا ك الق ت :وهّاها الحاف ال ه ي في ( سير أعىو الن ىء ) في ترجمت يحيى وأيمدد ريمامدا هللا
تلالى ،ولتن المق و التم يل باا .
 -2الحال ال ي يحمل على وضع الحديث للترغيب في بلض ال ؤو الدينيت.
وه د ا يفللدده الزهددا والل ددا وال ددالحو الحالددت ,رغ ددت مددنام فددي الخيددر وأبددرز م ددال علددى ذلددا
األيا يث الموضوعت في ف ائل الدور .قيل ألبي ع مت نو بن أبي مدريم المدروزي الم داور
بنو الحامع  :من أين لا عن عترمت عن ابن ع اا في ف ائل القرآ سور سور  ,وليس عند
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أصحاا عترمت ه ا ا قال :إني رأيد النداا أعرضدوا ,واودتغلوا بفقده أبدي ينيفدت ومغدازي ابدن
إسحا فوضلد ه ا الحديث يد تً.
 -6النفا للحتاو:
وأب ع صور ه ا التزلف وايرتزا التق ّول عن الن ي صلى هللا عليه وسلم وم ال ه ا الدافع :
ما فللده غيداث بدن إبدراهيم إذ خدل علدى الماددي الخليفدت وهدو يللدب بالحمداو  ,فدروى لده
الحددديث الم دداور « ي سد ق إي فددي ن ددل أو يددافر » وزا فيدده « أو جنددا » إرضدداء للمادددي ,
فمنحه المادي ع ر آي

رهم ,هم قال بلدد أ ولّدى  :أوداد أ قفداك قفدا كد اا علدى رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم  ,وأمر ب بح الحماو.
قلد :وأصل الحديث مروي مدن در عدد ولتدن الد ي وضدله « أو جندا » ليددتدل بده
المادي على جواز لل ه بالحماو.
 -7الحرص على التدب الدنيوي وذلا لترويج بلض الدلع:
وه ا يفللده جالدت ال اعدت ممدن ايتدر

ماندت أو صدنلت مليندت ,أو كدا بائلدا ً لددللت مليندت

في ع الحديث لينفق ب اعته  ،وما أك ر ه ا ال را  ،ومن أم لته :
( من ل س نلىً صفراء ق ّل ه ّمه )  ،و( من أكل فولتً بق رها أخر هللا منه من الداء م لاا )
ومنه ( :لو كا األرز رجىً لتا يليما ً )  ،ومنه ( :قدِّا اللددا علدى لددا سد لين ن يداً,
آخرهم عيدى عليه الدىو  ،وغير ه ا ك ير مما ي حا اللاقل منه لظاور وضله وبطىنه.
الخامس  ::أهم الكتب المصنف في هذا النوع :
التتب الم نفت في ه ا النوع ك ير وهي إمدا كتدب تحددهد عدن الوضدع وخطورتده وذمده
وإمددا كتددب جملددد أسددماء الددروا ال د ين رمددوا بالوضددع والتدد ا .وإمددا كتددب جملددد األيا يددث
الموضوعت وسن كر األقداو ال ىهت ونم ل لاا ب لض التتب :
أ ) كتب تحدهد عن الوضع وخطرك وبيا ق حه:
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ومن ه ك التتب:
 ( -1الوضع في الحديث ) للدكتور/عمر بن يدن فىتت.
 ( -2الوضع في الحديث وآهارك الدي ت على األمت ) للدكتور/ناا ع د الحليم ع يد
 ( -0الوضع والوضاعو في الحديث الن وي ) للدكتور/ع د ال مد بن بتر عابد
ا ) كتب جملد أسماء الروا ال ين رموا بالوضع:
التتب التي ذكرت الت ابين والوضاعين ك ير فتل كتب الرجال ي تخلو من ذكرهم
* ولتن وجو هم أك ر في كتب المحرويين وال لفاء عموما ً ومن ذلا:
 ( -2ال لفاء ) لللقيلي.

 ( -1المحرويين ) يبن ي ا .

 ( -0التامل في ضلفاء الرجال ) يبن عدي.

 ( -2ميزا ايعتدال ) لل ه ي.

 ( -2لدا الميزا ) يبن يحر.
* وأما التتب التي أفر ت الوضاعين بال كر فاي قليلت ومناا.
 ( )1الت ف الح يث عمن رشمي بوضع الحديث ) ل رها الدين الحل ي.
 ( )2تنزيه ال ريلت عن األيا يث ال نيلت والموضوعت ) ألبي الحدن ابن عرا التناني
 ( ) 0الحلدديس األمددين وددر ت د كر الطددال ين فددي بيددا الموضددوع وأصددنا

الوضدداعين )

لل يخ/محمد بن علي آ و.
جـ) كتب جملد األيا يث الموضوعت:
كل التتب التدي جملدد األيا يدث الم داور علدى األلددنت فإنادا ت دلح للتم يدل علدى هد ا
ال را وقد م ّر ذكر بل اا  ،ومن ه ك التتب:
 ( -1الموضوعات ) يبن الحوزي ) () 267
 ( -2الآللئ الم نوعت في األيا يث الموضوعت ) للديو ي (.)611
 ( -0تنزيه ال ريلت المرفوعت عن األخ ار ال نيلت الموضوعت ) يبن عرا (.)660
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 ( -2ت كر الموضوعات ) للفتني (626هـ).
 ( -2الموضوعات الت رى ) لمى علي القارئ ( 1312هـ).
 ( -6الفوائد المحموعت في األيا يث الموضوعت ) لل وكاني (1222هـ).
قال الناظم رحمه هللا :
وقععععععععععععد أتعععععععععععع كععععععععععععالجوهر المكنععععععععععععون

سععععععععععععععععميتها منظومعععععععععععععععع البيقععععععععععععععععوني

-

-

فعععععععععععععو البعثعععععععععععععين بعععععععععععععأرب أتععععععععععععع

أبياتهععععععععععععععا ثععععععععععععععم بخيععععععععععععععر تمعععععععععععععع

-

-

ختم ريمه هللا نظمه الم ارك با ين ال يتين ذكر فياما بلض األمور وهي:
أوه :و ع

هععذا الععنظم  :وذلددا بقولدده عناددا  ( :وقددد أتددد كددالحوهر المتنددو )  ،فوصددف ه د ك

المنظومت بهناا م دل الآللدئ النفيددت التدي قدد سشدترت فدي صددفاا ووعائادا وذلدا لنفاسدتاا وعزتادا
وغىء همناا  ،وه ا المدلا سلته ك ير من أهل الللم من وصف تواليفام بهوصا

جميلدت ترغي دا ً

في ايستفا مناا والنظر فياا.
ثانيا :تسميته النظم :وذلدا بقولده ( سدميتاا منظومدت ال يقدوني )  ،فد كر لندا ايسدم الد ي ارت داك
لنظمه وه ا ايسم هو ( :منظومت ال يقوني )  ،وهت ا اوتار ه ا الدنظم باد ك التددميت.إي أ ندد ت
الناظم ه ك ي يلر

الللماء إلى أي ويء هي :هل هي إلى بل ٍد أو إلى قريت أو إلى أا أو إلى جد.

وقولدده ( منظومددت )  :الددنظم لغددت :ال دديء المحمددوع .اصددطىياً :الحمددع علددى بحددر مددن ال حددور
الملروفت عند اللروضيين .وهو بحر الرجز  ،وغالب منظومات الللماء على ه ا ال حدر ،ووزنده
وأجزائه هي :
مدددددتفللن مدددددتفللن مدددددتفللن
-

مدددددتفللن مدددددتفللن مدددددتفللن
-
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ثالبا :عدد أبياتها  ،و اتمتها  ،وذلا بقوله عناا :
فددددددددددو ال ىهددددددددددين بددددددددددهربع أتددددددددددد

أبياتادددددددددددا هدددددددددددم بخيدددددددددددر ختمدددددددددددد

-

-

ف كر هنا أ عد أبياتاا (  ، ) 02هم بين ختاماا  ،بقوله عناا  ( :هم بخير ختمدد )  ،وهد ا إودار
منه إلى ان تاائه مناا وذكر أناا ختمد بخير ,وهي ك لا إ واء هللا تلدالى فإنادا مدن عمدل الخيدر
ال ي يشرجى أ يددخر أجدرك لناظمادا وجملندا وإيداك والمددلمين فدي جندت عدد  .وسدهور هندا ندص
األبيات لمن رغب يفظاا :
 .1أبدأش بالحم ِد شم َ لِّيا ً على
شمح َّم ٍد خَ يِر ن ْي أشرســـــِى
 .2و ِذي ِمنَ أق َد ِاو الحديث ع َّد
و شكلُّ واي ٍد أتى ويــــ َ َّدك
وهو ما اتَّ َ ل
 .0أ َّولشاا (ال حيحش) َ
إسنا ش كش ْ
ولم يش َ ّ أو يشلـ َ ّل

ْن

ضابِطم ع َْن ِم ْلِه
 .2يَرْ وي ِه َع ْد مل َ
ض ِْط ِه ونَ ْقلــــ ِ ِه
شم ْلتَ َم مد في َ

ِن

َ .2و(الَح َد شن) الَم ْلرشو ش شرْ قا ً و َغد ْ
َت
ّحيح ا ْوتَاَ َر ْ
ت
ِر َجالشهش ي كال
ِ
 .6و شكلُّ ما ع َْن رشت ِت الشحد ِْن قَ ْ ر
ش
وهو أ ْق َداما ً شك شرْ
فَا َْو (ال
ليف) َ
 .7وما أشضيفَ للن ي (الَمرْ فو ش
ع)
ـو (الم ْقطــشو ش
ع)
وما لتَابِ ٍع هش َ
َ .2و(الشم ْدنَ شد) الشمتَّ ِ شل امسنا ِ ِم ْن
َراوي ِه يتَّى الشم ْ طفى ْ
ولم يَ ـ ِ ْن
69

جمع وترتيب الفقير إلى عفو ربه
الدكتور  /محمد بن علي الغامدي
غفر هللا له ولوالديه

مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر
 .6و َما بِ َد ْم ِع شكلِّ َرا ٍو يَتَّ ِ ل
إ ْسنَا ش كش لل شم ْ طَفى فَـ(الشمتَّ ــِلْ )
ف أتَى
 ( .13شم َد ْل َدلم) قشلْ َما َعلَى َوصْ ٍ
ِم ْ شل أ َما وهللا أ ْن هنِي الفــَتى
 .11ك َ اكَ قَ ْد َي َّدهَنِي ِه قائِما ً
أوْ بَ ْل َد أ ْ َي َّدهَنِي تَ َدَّـــــ َما
رويُّ اهنَيِن أوْ هَىه ْه
( .12عَزي مز) َم ِ
( َم ْ اورم) َمرْ ِويُّ فَوْ َ ما هَىهــ َ ْه
َ ( .10م َل ْن َل من) َك َلن َسلي ٍد ع َْن َك َر ْو
(و شم اَ مم) َما في ِه َرا ٍو ْلم يش َدـ ْم
َ
 .12و شكلُّ َما قَلَّد ِر َجالشهش (عَى)
وض ُّدكش َذاكَ ال ِ ي قَ ْد (نَــــزَ ي)
ِ
ا ِم ْن
 .12و َما َ
أض ْفتَهش إلى األصْ َحا ِ
قَوْ ٍل وفل ٍْل فا َْو ( َموْ قشو م ) شزكـ ِ ْن
(و شمرْ سلم) ِمنهش ال َّ َحابُّي َسقَ ْ
ط
َ .16
وقشلْ (غَريبم ) ما َر َوى َرا ٍو فَقـ َ ْ
ط
 .17وكلُّ َما ْلم يَتَّ ِ لْ بِ َحا ٍل
ال
إ ْسنَا ش كش ( شم ْنقَ ِطعش) األوْ صـــــ َ ِ
( .12والشم ْل َ لش) الدَّاقِطش ِم ْنهش ْاهنَا ِ
و َما أتى ( شم َدلَّداً) نَوعــــَا ِ
يخ وأ ْ
 .16األ َّول امسْقا ش لل َّ ِ
من فَوْ قَهش بلــــ َ ْن وأ ْ
يَ ْنقش َل َّم ْ
لتن يَ ِ ْ
 .23وال َّا ِ ي يش ْدقِطشهش ْ
ف
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صافَهش بما ب ِه ي يَ ْنلــــ َ ِر ْ
أوْ َ
 .21و َما يَخالِ ش
ف هِقتم في ِه الَمى
فـ(ال َّ ا ُّذ) و(الَم ْقلواش ) قِ ْد َما ِ تَى
 .22إ ْبدَا شل را ٍو ما بِ َرا ٍو قِ ْد شم
لمتن قِدــــــْ شم
وقَ ْلبش إ ْسنَا ٍ
ٍ
َ .20و(الفَ َر ش ) ما قَيَّ ْدتَهش ب ِقَ ِت
مع أوْ قَ ِ ر على روايــــ ِت
أوْ جْ ٍ
 .22و َما ب ِللَّ ٍت شغ شمو

ٍ أوْ خَ فَا

ـــــرفَا
( شم َللَّلم) ِع ْن َدهش شم قَ ْد شع ِ
 .22و شذو ْ
اختِى ِ سنَ ٍد أو َم ْت ٍن
( شم ْ طرام ) ِع ْن َد أهي ِْل الفَـــنِّ
ث ما أت ْ
َ .26و(الشم ْد َر ش
َد
جات) في الحدي ِ
ألفاظ الرُّ َوا ِ ات َّ َ لَ ْ
د
ْض
ِ
ِم ْن بَل ِ
ين ْ
عن أخ ْه
 .27و َما َروى كلُّ قَ ِر ٍ
( شم َدبَّجم) فَا ْع ِر ْفهش َيقًّا وا ْنتَخــ ِ ْه
 .22شمتَّفِ م
ق لَ ْفظا ً وخطا ً ( شمتَّف ْق)
وض ُّدكش فيما َذكَرْ نَا (الشم ْفتـــِر ْ )
ِ
ق الخطِّ فَقَ ْ
 ( .26شم ْؤتَلِ م
ف) شمتَّفِ ش
ط
اخ َ ال َغلَ ْ
ف) ف َ ْ
وض ُّدكش ( شمختَلِ م
ــط
ِ
( .03والشم ْن َترش) الفَر ش ب ِه َرا ٍو َغدَا
تَ ْل ِديلشهش ي يْح ِم شل التَّفَــــرُّ َا
اي مد ب ِه انفَر ْ
َ ( .01متشرو شكهش) َما َو ِ
وأ َجملشوا ل َ ْلفِه فَا َشو كـــ َ َر ّ
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مختصر شرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر
 .02والت ِ اش الش ْ
ق الم نشو ش
مختَلَ ش
ع
علَى النَّ ِّي ف َ لِاَ (الموْ ضـــشو ش
ع)
 .00وقَ ْد أت ْ
َد كالَحوْ ه َِر الم ْتنشو ِ
َس َّم ْيتشاَاَ :م ْنظشو َمتَ ال َ ْيقشــــوني
 .02فَوْ َ ال َّىهيَن بهرْ بَ ٍع أت ْ
َد
أ ْقدا شماَا ه َّم بخيٍر شختِمــــــ َ ْ
د

وبلد  :فا ا آخر ما تيدر لي تلخي ه من وريي الموسع على ه ا النظم الم ارك  ،الموسوو
بشرح نظم البيقوني عمر في مصطلح أهل األثر

فداللام أيدددن خاتمتنددا وأعنّددا علدى ايسددتقامت فيمددا بقددي مدن آجالنددا.وآخر عوانددا أ الحمددد ر را
اللالمين وسىو على المرسلين وخص منام بال كر ن ينا محمد وعلى آله الطي ين الطاهرين.
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