
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ِإف   احلَْمدَ  ِِل  ضَلَْمُدهُ  َوَنْسَتِعيُنوُ  َوَنْستَػْغِفُرهُ  ، َونَػُعوذُ  ِِبِ  ِمنْ  ُشُرورِ  أَنْػُفِسَنا َومن 
َسيَِّئاتِ  َأْعَمالَِنا ، َمنْ  يَػْهِدهِ  للاُ  َفلَ  ُمِضل   َلوُ  َوَمنْ  ُيْضِللْ  َفلَ  َىاِديَ  لَوُ  ، َوَأْشَهدُ  

 َأفْ  لَ  ِإَلوَ  ِإل   للاُ  َوْحَدهُ  لَ  َشرِيكَ  َلوُ  َوَأْشَهدُ  َأف   زُلَم ًدا َعْبُدهُ  َوَرُسولُوُ  . 
رَ  اذلُدى ىُ دى زُلَم دٍ  َوَشر   األُُمورِ  زُلَْدََثتُػَها ،  أل وِإف   َأْصَدؽَ  اْلكَلـ  َكَلـ للا َوَخيػْ

 وَُكل   زُلَْدثَةٍ  ِبْدَعةٌ  وَُكل   ِبْدَعةٍ  َضلََلةٌ  .

 أّماَ  بعد :

 

 يف منظومة وىي ادلوسومة ادلنظومة على شرح فهذا     
 وبُت العلم طلب بُت اشتهرت قد ؛ احلديث أصوؿ علم ويف ديثاحل مصطلح
 الشرح عليها يكتبوف زالوا ل العلماء إف حىت . الشروح عليها وكثرت ، العلماء

 ويف سهولتو يف مزااي من الشرحِ  ذلذا ادلِ  وذلك ،  األايـ ىذه إىل الشرح تلو
 : قيل حىت ، احلديث علم يف ئادلبتد العلم لطالب مقدمةً  كونو  ويف ، اختصاره

 وانتشرت اشتهرت فاألجرومية ؛ " للنحو كاألجرومية  احلديث علمِ لِ  إنو "
 احلديث أصوؿ يف منظومة ؛ البيقونية كذلك  ، العلم لطلب فائدهتا وظهرت

 لذا ؛ العلماء وبُت العلم بةطل بُت وانتشرت اشتهرت ، ادلصطلح قواعد ويف



 

 

 - تعاىل للا بفضل - مرات عدة شرحتها قد وكنت ، ختيارال عليها وقع
 للا إبذف - الليلة ادلقاـ وانَسبَ  ، ادلنظومة هبذه فيها عرؼأُ ؛ مقدمة وكتبت

 : ادلنظومة هبذه ادلتعلقة دلقدماتا ىذه نتدارس أف - تعاىل

 

 

 وصف البيقونية ادلنظومة على شرح وىو ؛ للبديري حْ لَ ادلِ  صفوة يف جاء      
 هبذه صففوُ  " الشيخ الفهامة ، ماـاذلُ  العلمة اإلماـ " : بقولو ادلصنف ىذا

 تكوف تكاد ادلنظومة احبص ترمجة ألف النوادر من وىذا ، العلمية األوصاؼ
 . الوجود قليلة أو معدومة

 . الدمشقي الشافعي يقوينالب فتوح بن دمحم بن عمر أنو امسو يف وجاء : قاؿ

 ٔتنظومتو اشتهر ، احلديث ٔتصطلح عامل " : قاؿ  ، إلعلـا يف ليكْ ِر الزِّ  قاؿ
  ِبمسو ادلعروفة

 بعد مثانُت سنة ضلو تويف أنو ذكر ليكْ ِر الزِّ  أف إل ؛ تُعلم فل العامل ىذا وفاة وأما 
 . األلف

 " ومثانُت ألف قبل احيً  كاف  " : ادلؤلفُت معجم يف الةَكح    وقاؿ
 ما الناظم خط عليها نسخة هبامش ُوجد " : حاشيتو يف األجهوري قاؿ : قلت
 . انتهى الشافعي" الدمشقي فتوح بن دمحم الشيخ بن عمر الشيخ وامسو ، نصو



 

 

 . طو امسو أبف معجمو يف الةح  كَ   جـز لكن

 . " طو أو عمر ىو " : الزركلي وقاؿ

 " إليو منسوب ىو ما ول ترمجة ول اسم على لو أقف مل " : الزرقاين قاؿ بل
 . انتهى . البيقونية على شرحو يف كما

 إقليم يف قرية وىي البيقوف إىل نسبة لعلها " : ليحَ ادلَ  القادر عبد قاؿ لكن
 يف كتابو يف قاذلا ، " األكراد من قريب أذربيجاف

 . قريبا أو حديثا طُبع قد وأظنو ادلخطوط من نقلتها وأان ، البيقونية شرح

 لوحة يف سلطوط أيضا - كتابو يف يوسف بن دمحم الدين بدر وقاؿ
 ىنا كتب  من غالب النسبة ىذه يف توقف البيقوين " : قاؿ - وثلثُت ستة رقم

 يف قرية بيقوف إىل أهنا لبعضهم رأيت و "  ادلنظومة ىذه شرحو يف كتب  يعٍت "
 . انتهى " األكراد بقرب أذربيجاف إقليم

 ادلوسـو البيقونية على شرحو يف دمحم الدمياطي ديريالبِ  وقاؿ   
 " : البديري فقاؿ ، - ادلخطوط من نقلت أان وكنت - قريبا بعطُ  اأيضً  وىذا

  ومل ، نوف الواو وبعد وِبلقاؼ ( َبْ  ) التحتانية وسكوف ادلوحدة بفتح البيقوين
 " ترمجة على - للا رمحو - لو أقف

 امسو منها يعلم ترمجة على - تعاىل للا رمحو - للناظم أقف مل " : احلموي وقاؿ
 . " جدٍ  أو أبٍ  أو قريةٍ  أو لبلدٍ  ىي ىل النسبة ىذه ما يأدر  ول ، وحالو



 

 

  
 للا رمحو - ادلؤلف أف على يدؿ – فيكم للا ِبرؾ – السابق العلماء وكلـ
 بعض يف يوجد وىذا ، ترمجتو تشتهر مل أنو إل منظومتو اشتهرت وإف - تعاىل

 ادلؤلف ولكن ، العلماء عليها ثٍتيُ  كتب  عدة أو كتاب  لو يكوف أنو : ادلؤلفُت
 بعض ذكر قد - سبق كما  - كاف  وإف ، واضحة ترمجة لو عرؼيُ  ل نفسو
 - سبق ما مثل - ادلفيدة ادلعلومات بعض ادلنظومة ىذه على شُتحَ وادلُ  راحالشُ 
 امسو أف ذكر دلا األجهوري كلـ  من

 بُت ادلنظومة ىذه اشتهرت قد إذ ؛ تضر ل ادلفصلة بًتمجتو اجلهل عموما
 . وتداولوىا العلماء

  . ِبلناظم التعريف وفيها األوىل ادلقدمة ىذه اإذ 

 : الثانية ادلقدمة -
 . ادلنظومة هبذه يعٍت ؛

 . ِبلكثَتة ليست فأبياهتا : ِبختصارىا اشتهرت ادلنظومة فهذه -
 من عدة اأنواعً  مجعت أهنا : أبياهتا قلة على أيضا وامتازت أيضا واشتهرت -

 أتى واحدٍ  وُكل   ) ، التعريف مع اأيضً  األنواع ذكر فقط ليس ، احلديث علـو
  .وتعريفو أي ؛ ( وحد ه

  . وسلسة وواضحة سهلة عباراهتا أبف امتازت اأيضً -



 

 

 
 فن يف نفصُ  سلتصر أبدع من البيقوين منظومة " : شرحو يف البديري قاؿ

 بديع من عليو اشتملت دلا احلثيث السَت ضلوه ساريُ  مؤلف وأبلغ ، احلديث
 . انتهى " لواضحا لفظها

 ، النحو يف كاألجرومية  احلديث علم يف جيدة مقدمة النظم ىذا عتربويُ  : قلت
  . وشرحا تدريسا العلماء ليوع أقبل

 سلتصرات ألطف من منظومة أبهنا " : ادلنظومة ىذه الي القادر عبد ووصفها
 . " احلديث علم منظومات

 كما -  شرحها وعلى  ، عليها الثناء وعلى ، مدحها على العلماء تتابع اإذً 
 . - سبق

 : الثالثة ادلقدمة-

  
  ادلنظومة على ادلقدمة تلك يف ذكرت قد كنت ، النظم ذلذا عديدة شروح ىناؾ

 العشرين قارب أو جاوز رٔتا ، اجدً  اكثَتً   اعددً  ذكرت در ستها حُت البيقونية
 : ذلك فمن  ، بعضها سأذكر ولكٍت اشرحً 

 يف إحدامها نسختاف منو وعندي  ، سلطوط أنو وذكرت
  عاـ أتليفها من وفرغ لوحة انُتومث مخس يف واألخرى لوحة عشرة ومخسة مئة



 

 

 
 ىذا آخر يف كما، الشرح ىذا أي أتليف من فرغ أو ، وستُت ومخسة ألف

 يف طالب وأان وكنت ، طبع قد الشرح ىذا أف أذكر فيما وأظن ، الشرح
 رغبة ، البيقونية ادلنظومة على شروح عدة صورت ادلاجستَت مرحلة يف اجلامعة

 واحلمد غَته إىل ذلك عن ُصرفت أف للا قدر ولكن ، وحتقيقها شرحها يف مٍت
 طبعو على قاـ من للا فجزى - حصل قد فادلقصود بعطُ  الكتاب أف داـ ما 

 . - خَتا

 الشروح من أيضا
 وعندي  ، سلطوط وىذا وأربعُت ومئة ألف سنة تويف

 شرح من انتهى وقد  ، ادلطبوع اشًتيت وقد طبع ىو اأيضً  ولكن نسخة منو
 - الشرح وىذا ، األلف بعد تسعُت عاـ ادلخطوط آخر يف كما  ادلنظومة ىذه
 عبد عن السوداين احلسٍت مساعد شيخنا عن أرويو - أعٍت
 بعد عشر سبعة صفحة األوؿ اجلزء الفهارس فهرس يف كما  بسنده الكتاين احلي

 . ادلئتُت
 الشروح ومن

 ول سلطوط وىو ؛ ألفو  ادلئتُت بعد مثانُت عاـ منو فرغ ،
 ىذا من أي مصورة منو ولدي  ، لوحة وثلثُت ست يف ويقع طبع أنو أذكر

 . ادلخطوط



 

 

 
 مطبوع وىو ؛ ؛ ادلطبوعة الشروح ومن

 للا رمحو – الصومايل للا عبد بن دمحم شيخنا عن الشرح ىذا وأروي متداوؿ
 الكّتاين احلي عبد شيخو عن – للا رمحو – احلمداف سليماف شيخو نع – تعاىل

 ست صفحة ؛ يف ادلذكور بسنده – للا رمحو–
 الشيخ : واسطتاف الكتاين وبُت بيٍت ؛ انزؿ سند وىذا ، مائةاألربع بعد ومخسُت

  سلفياف واحلمداف الصومايل ؛ أعٍت ولكنهم ، احلمداف والشيخ صومايلال
 . العتبار هبذا علو فهذا ؛ سنة صاحبا

 احلواشي أو الشروح من اوأيضً    
  للا عبد بن دمحم السابق ِبلسند شيخنا عن احلاشية ىذه وأروي ، مطبوعة وىي

 بسنده ، الكّتاين احلي عبد شيخو عن ، احلمداف سليماف شيخو عن ، الصومايل
 السبعمائة بعد وسبعُت مثافٍ  صفحة ؛ يف ادلذكور

 فهنا ، أبيو عن الكّتاين احلي عبد بن الرمحن عبد عن عايل بسند أيضا وأرويو ،
 . واسطتاف سبق وفيما واحدة واسطة الكتاين وبُت بيٍت

 ّشاطادلَ  شرح وىناؾ 
  منهم مجاعةٍ  عن الشرح ىذا أروي و ، مطبوع وىو ادلّشاط حسن أتليف
 الشيخ أخينا والد وىو – تعاىل للا رمحو – األىدؿ زلسن بن علي شيخنا
  ادلّشاط حسن يخالش عن كلهم  خرينآ مجاعة عن أيضا وأرويها ، األىدؿ أسامة



 

 

  
 ما مع ىذا على أقتصر ولعلي ، وادلطبوعة ادلخطوطة الشروح بعض ىذه اإذً 

 فمن ، أيضا كثَتة  وىي ؛ البيقونية على العصرية الشروح من اآلف عليو سأقتصر
  : ذلك

 وىو– خَتا للا جزاه – لطيف رللد يف مطبوع شرح وىو ؛
 . ادلنظومة ذلذه متُت شرح

 تعاىل للا رمحو – النجمي حيِت بن أمحد اإلماـ شيخنا شرح أيضا الشروح ومن
  الشرح ىذا وعلى ، مساه الذي –

  علي بن دمحم مّهاـ أب الشيخ ألخينا
 بن أمحد اإلماـ شيخنا شرح على لقع - اخَتً  للا جزاه – البيضاين الصومعي

 . أخرى شروح اأيضً  وىناؾ ، مطبوع وىو النجمي حيِت

 . واحد كتاب  على الشروح بكثرة تتعلق فائدة على العلم طالب أنبو وىنا  
 

 

 فهذا امجيعً  عليها يتحصل أف يستطيع العلم طالب كاف  إف : نقوؿ أف
  " كتاب  عن كتاب  يغٍت ل " : العلم أىل بعض قاؿ كما  ألنو ؛ لو وانفع جيد

  ، ؿوِّ طَ يُ  وبعضهم يتوسط وبعضهم خيتصر فبعضهم ؛ طريقتو شيخ ولكل



 

 

 غامضة تكوف قد وبعضهم واضحة تكوف ما بطريقة ِبلفائدة أييت وبعضهم
 ... وىكذا

 على احلصوؿ على حيرص فهنا ، امجيعً  عليها احلصوؿ يستطيع ل كاف  فإف 
  . فيقتنيها إمكانو قدر ، منها وادلهم منها ادلفيد
 : طيب
 بعنواف مطبوع شرح ىناؾ الرابعة ادلقدمة إىل نذىب أف وقبل

 أجازين وقد ،
 معهد طلبة - تعاىل للا إبذف - جيزأُ  وأان ، مؤلفاتو ٔتجموع إجازتو ضمن هبا

 ىذه ّتميع أجيزىم ؛ البيقونية ىذه شرح يف معي حيضروف الذين النبوي ادلَتاث
  ادلقدمة ذلذه اسلتصرً  اإلدارة يف لإلخوة عثأب - للا شاء إف - ولعلي  الشروح،

  كتبتو  دلا سلتصر ىو اآلف عليكم قرأتو وما اكثَتً   اشيئً  فيها كتبت  كتبتها  حُت ألين
  : الرابعة ادلقدمة أما 

  يفه
 يف يءيبتد أف قبل العلم طالب يتعلمها أمور عشرة ىي العشرة وادلبادئ     

 : الناظم قوؿ يف ادلنظومة وىي الفن ىذا على ليتعرؼ فن أي دراسة

 



 

 

 
 حاشيتو يف الصّباف نظمها ىذه - العشرة ادلبادئ ىذه - قاؿ كما  وىذه   

 . ويل  لمَ ل لمالسُ  شرح على
 قسمُت إىل ينقسم احلديث علم أف اعلموا - فيكم للا ِبرؾ - أقوؿ - طيب 
 . رواية احلديث وعلم  ، دراية احلديث علم :

  : قسمُت إىل احلديث علم سمينق

  رواية احلديث وعلم -  دراية احلديث علم -

 : دراية احلديث علم أما-
 كما  - ضعفو من صحتو دلعرفة احلديث ٔتصطلح ادلتعلقة القواعد : فمعناه 

 . - سيأيت
  : رواية احلديث علم وأما
  ، فلف حدثنا : الستة الكتب يف صلد كما  ، ونقلو احلديث برواية يتعلق ما فهو
. ذلك وضلو ، فلف حدثنا : قاؿ

 . احلديث مصطلح ىو : دراية احلديث علم اإذً 



 

 

 

 أو جازةِبإل أو ِبلقراءة أو ِبلسماع األحاديث نقل ىو : رواية احلديث وعلم
 يف - للا شاء إف - أتيناتس كما ، ادلشهورة األحاديث نقل بطرؽ ، ِبدلناولة
 ؛  موضعها

 ،  دراية احلديث علم ، طيب 

 . ومتونو أسانيده يف والتفكر الدراية جهة من أي ؛ دراية احلديث علم : فنقوؿ

 : دراية احلديث علم تعريف
 علم قلنا فلو  ،  بقواعد يعٍت ؛ بقوانُت  ، هبا يُعرؼ بقوانُت علمٌ  : قالوا 

 . والرد القبوؿ حيث من وادلنت السند أحواؿ هبا رؼيُع بقواعد
 حيث من وادلنت ، السند حواؿأ هبا يُعرؼ بقواعد علم : أخرى مرة نقوؿ اإذً 

 . الضعف أي والرد  ، القبوؿ وىي الصحة حيث من يعٍت ؛ والرد القبوؿ
 . التعريف أي ؛ احلد ىو ىذا اإذً  – طيب -

الث َمَرة ثُ   َوادلَْوُضوعُ  احلَد      َعَشَرة َفنٍّ  ُكلِّ   َمَبِاِدئَ  ِإف   

 

 ( َوادلَْوُضوعُ  ) ، التعريف أي  ( احلَد      َعَشَرة َفنٍّ  ُكلِّ   َمَبِاِدئَ  ِإف   )



 

 

 ىذا يتكلم شئ أي عن أو ، يتكلم شئ أي يف يعٍت ؛ ادلوضوع قوذلم ومعٌت  
    ؟ العلم
 الكلـ عن يتكلم النحو علم ، ادلكّلفُت أفعاؿ عن يتكلم الفقو علم : فمثل
 رسوًل  كونو  حيث من - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب عن يتكلم احلديث علم ، ادلنطوؽ العرب

 . دراية احلديث علم ، دراية ديثاحل مصطلح علم - طيب - وىكذا

 حيث من ادلنت وىو وادلروي السند وىو الراوي عن دراية احلديث علم يتكلم
 . والرد القبوؿ

 ؟؟؟  الثمرة معٌت ( الث َمَرة ثُ   َوادلَْوُضوعُ  احلَد   ) اإذً 

 : كثَتة  ادلصطلح علم دراسة مثرات أف   : فاجلواب -
  يعٍت ؛ منو ليس ما فيو يدخل أف من النبوي احلديث وحفظ ، صيانة : منها -
 



 

 

 
 ل ضعيفة وأهنا ، صحيحة غَت أهنا نُبُت دل ا وادلكذوبة ، الضعيفة األحاديث

  . – ملسو هيلع هللا ىلص – للنيب نَػْنسبها

 ما مثل فمثل ؛ فيها َثبت ىو ما منها خيرج ل أبف السنة حفظ أيضا ومنها -
 ظهرؾ ضرب وإف اإلماـ أطع ) : حديث ضّعف حينما احلزبيُت بعض فعل

 لذي ينصح أف أراد من ) : حديث ضّعف اآلخر والبعض ، ( مالك وأخذ
 صلى – النيب عن بثابت ليس وقالوا ، ضع فوه ( علنية عليو ينكر فل سلطاف

  العلم أىل من وغَته - عليو للا رمحة – األلباين فقاـ ،  – وسلم عليو للا
  . ضع فهما من على والرد ، احلديثُت ىذين صحة ببياف
 األحاديث ُيضعفوا أف حياولوف الذين على نرد ، احلديث ُمْصطلح طريق فمن

 : نقوؿ ادلُصطلح يف وضلن ، – ملسو هيلع هللا ىلص –للنيب ِنسبتها عن فيخرجوهنا ؛ الصحيحة
 . القواعد ىذه طريق عن  – ملسو هيلع هللا ىلص – النيب عن َثبتة ىي - ل -
  األمة هبا وأكـر ، السنة هبا  – وجل عز  – للا حفظ قد القواعد ىذه ولذلك 
 عندان والقاعدة ، – ملسو هيلع هللا ىلص – النيب حديث حفظت ألهنا ؛ لنعمةا هبا عليهم وأمت ،

 . زلفوظة السنة أف صلـز أننا
 

 - وتعاىل سبحانو – كتابو  ِحفظ من السنة فِحفظ ، كتابو  ِْتفظ وعد للا ألف- 
َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا ﴿ : قاؿ حيث ،  . (1)﴾ ِإلَْيِهمْ  نُزِّؿَ  َما لِلن اسِ  لِتُػَبُتِّ
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 للا رسوؿ حلديث واحلفظ ، والصيانة ، ِبلذب قاـ دلن والثواب األجر حصوؿ
 . – ملسو هيلع هللا ىلص –

 علماء من وغَتمها ، حجر بن واحلافظ ، - تعاىل للا رمحو – األلباين أف تظنوف
 ربيع اإلماـ وشيخنا ، - اإلماـ - عثيمُت وابن ، ِبز ابن كالشيخ   ؛ السنة

 األحاديث عن يتكلموف دلا تظنوف ، السنة علماء من وغَتىم ، ادلدخلي
  يف كانت  إف نعم ؛ سهولة بكل لذلك يتوصلوف أهنم وتضعيًفا ، تصحيًحا

 ، تتبع ىلإو  ، نظر ىلإو  ، دراسة ىلإ حتتاج غَتمها يف ولكن ؛ فواضح صحيحُتال
 يف أقفُ  قد " - تعاىل للا رمحو - األلباين اإلماـ يقوؿ كما ، أحياان جهدٍ  ىلإو 

 . " عليو أحكم أف أستطيع حىت ، وِبألسابيع ، ِبألايـ احلديث
 حيصل أف لو نرجو ، – وجل عز -   لصاً سلُ  ، السنة ٓتدمة قاـ من ؛ افإذً 

 . الدارين بسعادة يفوز أفو  ، والثواب األجرِ  على

 
 

 فشرؼ ؛ فيو يبحث ما حسب على علمٍ  كل شرؼُ و  ، العلم ىذا شرؼ يعٍت
 ؛ احلديث شرؼ من احلديث علـو وشرؼُ  ، القرآف شرؼ من القرآف علـو

  يبحث ألنو ؛ العلـو أشرؼ نم دراية احلديث علم العلـو أشرؼ من ىو لذلك
 



 

 

 
 ، والتابعُت ، الصحابة  عن األخبار ويف ، اخصوصً  - ملسو هيلع هللا ىلص - النيب أحاديث يف

 . اعمومً  بعدىم ومن

 من ول ، العقلية علـو من فليس ، الشرعية ِبلعلـو ادلتعلقة العلـو من ىو 
 وىنا ، شرعي علمٌ  وىو ؛ احلديث بعلم يتعلق علمٌ  ىو وإمنا ؛ البحتة اآللة علـو
. معرفتو لنا سهلتَ  لكي ؛ العلم ىذا يف الدخوؿ قبل مهمة فائدة على أنبو

 
 معرفة فقط ، حياتنا يف ضلن نطبقو علمٌ  ىو احلديث علم أف نعلم أف ىي 

   :وقاؿ إنساف جاء لو ؛ ىذا على مثال أعطيكم ، عليها نسَت اليت ادلصطلحات
.  أعرفو ل رجل : يقوؿ ، ؟ هبذا أخربؾ من : لو فقيل ؛ وكذا كذا حصل

 
 لع اب أنو تعرفو إنساف جاءؾ لو ، آخر مثاؿ ،  اجملهوؿ خرب نقبل ل ضلن فهنا 

. وكذا كذا حصل : لك فقاؿ ، ويكذب ، صادؽ غَت
 

 ىؤلء طريق من احلديث جاء إذا كذلك ، صدؽيُ  ل مثلو ألف ؛ ل
 . نصدقو ول ، نقبلو ل



 

 

 
 لكي ؛ لكم ونطبقها ، عليها سنقف - للا شاء إف - اليت القواعد من وىكذا
  – طيب -  الصورة لكم تقرب

 يف تكلم من أوؿ : ( عػػػػػػػػػَوالَواضِ  ) قوذلم ومعٌت ؛ ( عػػػػػػػػػَوالَواضِ  ةٌ ػػػػػػػػػػػِوِنْسبَ  )
 فيو كتاِبً  صن ف يعٍت ؛ رلموعة علومو يف تكلم من أوؿ ومرادىم ، العلم ىذا
 فيو صّنف من أوؿ " : العلم أىل فقاؿ ، احلديث لعلم مصطلحات عدة

 ، مطبوع وىو " الفاصل ادِّث " كتابو يف الرامهرمزي دمحم أبو  ؛ الرامهرمزي
 حتقيقو وعلى طباعتو على  -خَتا للا جزاه - البيضاين مهاـ أبو أخوان قاـ وقد
 فيو تكلم من أوؿ قلنا ضلن  - طيب - بذلك أخربين كما سلطوطة نسخة عن

 الرامهرمزي فقبل وإل ، احلديث ٔتصطلح متعلقة مباحث عدة عمجََ  أنو ِبعتبار
  الطحاوي : مثل أنواعو بعض يف ولكن ؛ احلديث مصطلح يف مؤلفات ىناؾ

 طُبعت وقد سلتصرة رسالة لو  - تعاىل للا رمحو - الطحاوية العقيدة صاحب
 رٔتا  الرامهرمزي قبل تويف  والطحاوي ، بعنواف
 . اإلشكاؿ يزوؿ وهبذا ، سنة مخسُت من أبكثر

 
 ؟ قبلو  مؤلفاتٌ  وىناؾ ألف من أوؿ ىو الرامهرمزي إف نقوؿ ػػػيفك-

 ، مسائل عدة فيو مجع وقد كتابو  كتب  رمزيالرامه أف
   أف استحق ىنا فمن ، ادلسائل بعض يف فإهنا ؛ قبلو ادلؤلفات مثل ٓتلؼ



 

 

 
 - حجر ابن احلافظ ذلك ذكر كما ، فيو صنف من أوؿ ، العتبار  هبذا يكوف
  . - تعاىل للا رمحو

 ( َوالْسمُ    عػػػػػػػػػَوالَواضِ  ةٌ ػػػػػػػػػػػِوِنْسبَ  ) : قاؿ  ؛ - طيب -

  : معناه

 

  :  مساءأ بعدة العلماء عند اشتهر العلم ىذا : فنقوؿ

 وأيضا احلديث أصوؿُ  : وأيضا احلديث قواعدُ  : وأيضا احلديث صطلحُ م
 . العلم ىذا مسميات بعضُ  فهذه دراية احلديث علمُ  :

 

 
 

 



 

 

  
 قولو يف كما  القرآنية تاآلاي من القواعد ىذه خذأيَ  دراية احلديث علمُ  : فنقوؿ
  (2) ﴾٦﴿ فَػتَػبَػيػ ُنوا بِنَػَبإٍ  فَاِسقٌ  َجاءَُكمْ  ِإف َمُنواآ ال ِذينَ  أَيػ َها ايَ  ﴿ : تعاىل

 بوؿقَ  على دليلٌ  أيضا وفيها ، اجملروح الفاسق خرب رد على دليلٌ  اآلية ىذه ففي
 ومستخرجة مستنبطة قواعد أخذوا أيضا ، النبوية األحاديث منو  ، ؿدْ العَ  خرب
 للا صلى - النيب على الكذب حترمي ادلثاؿ سبيل على ، النبوية األحاديث من

 أقل مل ما علي قاؿ من ) :  - والسلـ الصلة عليو - قاؿ  - وسلم عليو
 ، الصحابة عن ادلروية اآلَثر من مأخوذة وأيضا ، (3)( النار من مقعده فليتبوأ

 . العربية اللغة ومن ، أيضا ىذه من دمِ تَ سْ يَ  صطلحادلُ  لمفعِ  ، التابعُت عنو 

 

 

 عن اإلث سقط البعض بو قاـ إذا كفاية  فرض ىو : تعلمو يف  الشارع حكم 
 . الباقُت
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 أقل، فليتبوأ مقعده يف النار ((



 

 

 
  . األمة ثأتَ  غَته من الصحيح احلديث يتميز مل يثْت اجلميع يتعلمو مل إذا أما
 : قاؿ ث

 ؟؟؟ يعٍت ؛
 

 ، والضبط ، كالعدالة  ادلسائل من حواه وما ، حوتو ما العلم ىذا مباحث 
 طالب بو دييز ، مهم معل سبق كما  العلم وىذا ؛ وغَتمها والتعديل ، واجلرح

 . وضعيفو ، احلديث صحيح بُت لو والدارس ، العلم
  . دراية احلديث بعلم ادلتعلقة رةالعش القواعد ىذه اإذ

 أف ؛ اوضعفً  ، صحةً  ثاحلدي بعلم يتعلق شلا العلم أىل ذكرىا اليت ؼرَ الط   ومن
 احديثً  يذكر ِبخلطيب فإذا ، الوعاظ بعض عند مجعة خطبة حضر العلماء بعض

 انتهاء بعد العامل ىذا من كاف  فما - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسوؿ على اموضوعً  مكذوِبً 
  الرسوؿ على مكذوبٌ  احلديث ىذا أف لو ويبُت وحُ صَ ينْ  لإلماـ وقاـ إل اخلطبة

 وأان مكذوِبً  احديثً  يكوف كيف " : العامل ذلذا اخلطيب ىذا فقاؿ - ملسو هيلع هللا ىلص -
 . - للا  رمحو –  اجلوزى لبن كتاب  من أخذتو

 كتاب  ىو ؛  – للا رمحو – اجلوزى لبن كتاب  ىاىنا الطرفة
  على ادلوضوعة ادلكذوبة يثاألحاد – للا رمحو – اجلوزى ابن فيو مجع

 



 

 

 
 فيو الكتاب ىذا أف يعرؼ ل جاىل ألنو اخلطيب وىذا ، - ملسو هيلع هللا ىلص - للا رسوؿ

 . - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسوؿ على مكذوبة موضوعة أحاديث

 اخلطَت زلقادلَ  ىذا يف وقع اخلطيب ىذا أفّ  كيف- فيكم للا ِبرؾ - فتأملوا
 . احلديث بعلم جلهلو

 واحلديث ، ادلوضوع احلديث ذكر عند ادلقاـ – للا شاء إف - سيأيت ان  كُ   وإف
 عن الت حديث ٓتطورة أنفسنا نُذّكر  -تعاىل للا إبذف – ادلقاـ سيأيتو  ، الضعيف

 – سيأيت وىذا فوعْ ضَ  من توح  صِ  معرفة وبل ، ورويّة تثب تٍ  بل – ملسو هيلع هللا ىلص – النيب
 . موضعو يف – للا شاء إف

 لكي ، هبا أكتفي ظمالن   هبذا ادلتعلقة ادلقدِّمات بعض - كمفي للا ِبرؾ - فهذه
 قاءلػػلِّ  – تعاىل للا إبذف – نَشطواتَ  كيول ، ومراجعتها ، ِحفظها عليكم يسُهل
   لػػػ بدراستنا ادلتعلقة ، ادلقدِّمات ىذه بتكملة ادلتعلق اآلخر
  عن الذبّ  يرزقنا أف وعلى ، تفه مها وعلى ، دراستها على يعيننا أف للا أسأؿ
 ةتالثاب – ملسو هيلع هللا ىلص – دمحم نبينا سنة نشر أيضا يرزقنا وأف ، – ملسو هيلع هللا ىلص – دمحم نبينا سنة
. لمالع أىل عند مقبوؿ طريقٍ  من جاءت اليت

 ، أحسنو فيتبعوف القوؿ يستمعوف شلن جيعلنا أف - وتعاىل سبحانو - وأسألو 
  ادلنظومة فظحِ  ، ادلنت حفظ بضرورة والطالبات ، الطلب وإخواين نفسي وأذّكر

  ِبألمس قلنا وكما ، مفيدة – للا إبذف – فإهنا ؛ ادلقدِّمات ىذه ْتفظ وأيضا ،



 

 

 
 والشفقة ، صحالن   ِبب من أتكلم وللا فأان األمس يف العبارة شدِّيت وإف وأان ،
 . - تعاىل للا إبذف - ينفعهم ما على واحلرص ، ادلعهد ىذا لطلبة ، وابة ،

 ولكن ، العبارة يف شددتُ  إف عليا أتخذوا فل ، ألبنائو دكالوالِ   لطلبو فادلعلم
 . واقبلوه ُنصحي خذوا

 . أمجعُت وصحبو آلو وعلى دمحم نبينا على  وسلم للا صلى و

 . العادلُت رب  واحلمد
 

 

 

 

 

 


