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شؾسؾة

إحتاف األماجد بـػائس املـظومات واألراجقز والؼصائد

أرجوزة

إحتاف الطالب احلثقث بؿعرفة أقسام احلديث
(تـرش ألول مرة وهلل احلؿد)

كظم
العالمة
ظبد الؽريم اخلؾقػتي العبايس احلـػي مػتي ادديـة الـبوية تـ 3311هـ

اظتـى هبا
حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب
غػر اهلل له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين
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بسم اهلل الرمحن الرحقم
َمحــــــ ِدي لــــــه َتػضــــــال ُم ِ
ؾتز َمــــــا

دوجــــــا ال ـــــــا ِء مــــــا أكعــــــ

وهـــــ ِه احلـــــدو ُد يف الــــــظ ِم ُتـــــرى

مرصـــــ ِ
عات ُصــــــ ِعه بِـــــال امـــــسا
َُ

ف ُؽـــــل حـــــد ُمػصـــــ ٌ َظـــــ أتـــــى

ِ
2
احلــــديث ُم بتَــــا
لــــه ِمــــ َن اقســــام

فـــ خـــال ظـــن قـــاد ٍ وقـــد ُو ِصـــل

ٍ
ظــــدل قــــد ُك ِؼــــل
إشـــــاده بضــــب

لؾؿـتفــــى هــــو الصحححح ق  ,واحلسحححح
ُ

ِ
ٌ
قــــول حســــن
قســــ ن أو مـــــدر ٌ

فــــــلول :مــــــا فقــــــه ٍ
ٌ
راو ُمســــــ َت ِس

وال ـــــاي :كـــــل َمـــــن روا ُه ُمشـ ِ
ــــتفر

1

3

ِ
وألقســـــا ٍم ظـــــدَ ق

ومـــــا أتـــــاك ظاريـــــا مـــــا شـــــب

هـــــو الضحححححعق

وقـــــل :معحححححـع بـ:ــــــعن متصـــــال

ِ
ظـــن الضـــع ِ خـــال
ظـــن ادُالقـــي إن

ِ
ــــــــرواة
مسؾسححححححححح متػـــــــــ الـ

يف صـــــــــقغ األدا 4ويف احلـــــــــا ِ
ت
َ

1بانمصز ألجم انمافٍتٔ ,لزيء بّ فً انًتٕاتز.
2بانُمم ألجم انٕسٌٔ ,لزيء بّ فً انًتٕاتز.
ٔ3ال ٌخفى انجُاص انبذٌع انتاو بٍٍ(انحسٍ األٔنى ٔحسٍ انثاٍَت).
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ومــــا رفــــ  5لؾؿصــــطػى فـــــاملسححححـد

أو مـــــا اتصـــــل 6ورف ُعـــــه ممكـــــدُ

أو َمـــــا اتصـــــل لؽــــــه 7ظــــــه ورد

يف أك ـــر ادـــروي ِمـــن هـــ ا الســـــد

ومـــا الســـ ُ فقـــه أ ـــ ى ُمـســـ ِ ا

إىل الـبـــي 8فــــاملتصححح لـــه 9اك ُت ِ
خـــا

ِشـــمَ 10مـــا لصـــ ٍ
ا ظــــه بــــاملرفحححو

ِمــــــن قولِــــــه أو فعؾِــــــه ادتبــــــو ِ

ومـــا إىل الصـــ ا الؽـــرا ِم قـــد ُك ِؿـــي

ٍ
قــول او 11فعــل فـــموقححوف ُشــ ِؿي
مــن

ومــــا إت التــــابعي 12مؼطححححو ُظــــ ِرف

ومرسححح مـــروي 13األشـــن إذ وصـــ

4بانمصز ألجم انٕسٌ.
5باإلسكاٌ ألجم انٕسٌ.
6باإلسكاٌ ألجم انٕسٌ.
7بإدغاو انالو فً انالو ألجم انٕسٌ ًْٔ ,نغت .
8باإلسكاٌ ألجم انٕسٌ.
9بإدغاو انالو فً انالو.
10فعم أيزٍ يٍ انسًت.
11بانُمم.
12باإلسكاٌ.
13باإلسكاٌ ألجم انٕسٌ.
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ومـــــا رواه ا ؿـــــ ُ فــــــاملشحححححفور

واملسحححححححتػق

ادعتــــــــا ادـــــــ كور

ِ
14
الػــرد ظــن كــل ادَــال
والػححر مــروي

15

ٍ
ثؼـــة ظـــن كـــل َمـــن قـــد َمـــاثال
أو

ومــــا بِــــ ٍ
راو ُخــــص أو مــــا خالػــــا

16

بعضــــا و ُكــــ ًال فـــــالغريححححب َخػــــا

مـــا دون إثــــن 17فعـــن مـــا َ
دون ِمـــن

اثــ ِ
ـــن ُيــــروى العزيححححز يــــا فطِــــن

ا إذا ٍ
و َمـــن شـــوى الصـــ ِ
راو ُحـــ ف

ِ
فســـــم بـــــه مـؼطعحححححا و َت ِؼـــــ

ٍ
اخــــتالف ُض ُرقــــا
وذو اضححححطرا  :ذو

ومححححدرج :مــــا فقــــه لػــــ ٌ ُمؾ َ ؼــــا

تعـــــــار ُ اد ؾـــــــن يف الروايـــــــه

محححححححدبج َدِـــــــن لـــــــ ُه ِدرايـــــــه

ٌ
ــــول ,ولـــــو
وشحححححا د احلحححححديث مؼبـ

ِمـــن الضـــعق

حقـــث مـــا ظــــه َر َووا

14باإلسكاٌ.
15بانتسٍٓم ألجم انمافٍت ,أصهٓا :انًأل يًٕٓسة.
16األنف نإلطالق.
17بانمطع ألجم انٕسٌ.
18فً انٓايش عُذ ْذا انبٍت عهك لائالْ :ذا يذرج انًتٍٔ ,أيا يذرج اإلسُاد فٕٓ ألساو فهذا نى
ٌذكزِ.
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كـــــ ا زيحححححا ات الثؼحححححات اظ ُتـــــزت

ِ
وجــه 19اكػــر َدت
شــوى التــي ِمــن كــل

ِ
ـــــل ُقــــــل :كححححححزا
وبــــــاحت ِل اخلؾـ

كــــ َت ُؼــــل دَِــــا خــــال ظـــــه :عححححا

وقــــــل :معؾحححححح ِ
إذ الــــــوه ُن بــــــدا

ِمــــن طــــاهر الصــــ ة فــــق ُأشـــــدا

إن ُأبـــــدل الـــــراوي لسغقـ ٍ
ــــا َكـــــ

ِ
لــــو متـَــــه املؼؾححححو َحــــت ً ُوشــــ َ

ومعضححح احلحححديث :مـــا مــــه شـــؼ

ُ
فــــوق إىل مــــا ُ َ ــــ
اثـــــان مــــا

ٍ
ثؼــــة متــــى اك َػــــرد
وشححححذ ُخؾــــ ُ

ومـــــه :مـؽححححر ل ُبعــــ ٍد ِمــــن َشـــــَد

ومـــــ ِ
وه ٌم بغـ ِ
ــــر َمـــــن ظــــــه ك َؼـــــل
ُ

مححححدلس كــــ ِ كره الوصــــ َ األ َقــــل

ومــــا ُض ِعــــن 20فقــــه ل َعــــن الؽــــ ِ
ب

ِ
ِ
الريـــــا
أهـــــل
فؿتـُـــــ ُه موضحححححو

وإن يؽـــــن بـــــ اك راويـــــه اتِـــــم

فـــــ اك مححححح و دِـــــا مــــــه ُظؾـــــم

***

***

19بكسزة ٔاحذة ألجم انٕسٌ.
20باإلسكاٌ.
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ٍ
بخــــر يف َصــــ َػر
اخلــــتم
وقــــد بــــدا
ُ

فــاغـم ظؼــو ُد الــدر واصــؽر َمــن ك َــر

ِ
ـــــل ظرشــــــين مــــــن األيــــــا ِم
يف م ـ

ِ
ظفــــر ِ
بالحؽــــا ِم
ُمبــــدي لــــ ادُ َ

21

ِ
الػــــوز لــــ ا َأر َخ َفــــا:
ِمــــن شـــــ ِة

مــــا أحؾــــم ادــــوىل الــــ ي أبــــدَ َظفا

22

ثـــــم صـــــال ٌة مــــــه ُتر ـــــقه َظـــــذ

ِ
ِ
وات ال ُعـــذ
ا الســـب َ الســـ
َمـــن ركـــ َ

ِ
واآلل والصـــــ ِ
ا الؽـــــرا ِم الـ َجبـــــا

ــورى َقـــد َو َج َبـــا
َمـــن حـــبفم ظـــذ الـ َ

***
متت ادـظومة ادباركة ادقؿوكة بعون اهلل وحسن توفقؼه
ظذ يد أفؼر ظباد اهلل ظبد الؽريم بن ظبداهلل اخلؾقػتي العبايس غػر اهلل هل
تا بؿبارك ثامن ظرش من صػر اخلر من صفور
ولسائر ادسؾؿن يف يوم ُك َ
شـة واحد وتسعن من اهلجرة ,وكؼؾت من خ مملػفا أبؼاه اهلل ,آمن.
21يتعهك بٓايشّ يا َصّ:
يتعهك بمٕنّ" :بذأ انختى "...بذل لٕنّ :فً صفزٔ ,لذ اتفك يٍ نطف اهلل سبحاَّ يٕافمت عذد حزٔف
اسى انُاظى ٔاسى أبٍّ َٔسبتّ نعذد حزٔف ْذا انتارٌخ " ْٕٔ ,يثم"...إنى آخزِ بعذ "ال" فً
انًُسٕب إنٍّٔ ,إنٍّ اإلشارة بـ"يبذي نك انًظٓز يُّ".
22فً انٓايشَ :عًُ :سُت ٔاحذ ٔتسعٍٍ ٔأنف بعذ ٌاء "انًٕنى" ًْٔشِ ًْٔش انذي يُّ.
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صٕرة انغالف,
ًْٔ َسخت َفٍست فزٌذة فًٍا أعهى كتبت فً حٍاة َاظًٓا رحًٓا اهللٔ ,انظاْز أٌ انُاسخ أحذ
تاليذتّ

أٔل األرجٕسة
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آخز األرجٕسة
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