
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



 
 

ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات          إن احلمد هللا حنمده     
أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا                     

  :وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أما بعد
 فهذه منظومة ىف أنواع علوم احلديث لإلمام جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب                

 رمحه اهللا تعاىل ؛ مجع فيها بعضاً من أنـواع           )هـ٨٢٧ت  (الشريزى اللغوى   الفريوزآبادى  
وهى متقدمة عن البيقونية لكنـها مل تلـق         ،  علوم احلديث وذلك ىف مخسة وثالثني بيتاً        

نظومة الشيخ سليمان بن حيىي بـن  اهتماماً كثريا كما القت البيقونية ، وقد شرح هذه امل      
ـ ١١٩٧ت( رمحه اهللا عمر مقبول األهدل   املنهل الروى على منظومة اـد  : " ومساها  )هـ

  . لذلك قمت بضبطها وحتقيقها لتقر ا عينك يا طالب العلم وهى مطبوعة ،" اللغوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  

 
مصطلح احلديث " نسخة خمطوطة من خمطوطات جامعة امللك سعود باسم  -١

 وهى من املكتبة هـ١٢٣١ريوزآبادى نسخت سنة تأليف الف" النبوى
  )١()أ(، جعلتها األصل ورمزت هلا بالنسخة العمرية 

حتقيق هارون بن عبد الرمحن اجلزائرى  مطبوعة لكتاب املنهل الروى نسخة -٢
م وقد أشار احملقق أنه ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨طبعة دار ابن حزم لسنة 

دينة النبوية تقع اعتمد على نسخة الشرح من مكتبة عارف حكمت بامل
 )ب(رمزت هلا بالنسخة ) ١٥٧(ضمن جمموع حتت رقم 

من جامعة امللك سعود خبط عبد القادر نسخة خطية لكتاب املنهل الروى  -٣
  )ج(هـ رمزت هلا بالنسخة ١٢٨٠بن عبد اخلالق 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  )١/١٥١(تب املصرية رقمها بالفهرس العام هناك نسخة خطية أخرى بدار الك) (1



 
 

١- ـــداَألح ـــىلِهللا الع ـــداحلَم  
٢- ابِوــح اَألص ــلِ و اَأله و ــه آل   
٣-         مجِـى إِلَـى احلَـرقَالَ املُلْت دعب و  
  علْــم احلَــديث أَشــرف العلُــومِ -٤
ــصريةْ -٥   وهـــذه أُرجـــوزةٌ قَـ
ــالِ -٦ ــداك اُهللا للْمقَ فَظْ هــاح   )٤(فَ
ــابِطُ  -٧ ض اهوــا ر م يححــص   إِنَّ ال
٨- دــونُ ر ــر والو ال يكُـ   ه حبـ
ــشهوراً -٩ ــونُ م ــةْو و ذُيكُ ابغَر   

١٠- و اناثْن نلٌ ا  ؛ احلَسلُـو   )٥(وخال ي   
١١-  بِك نطَـا    )٦(ذْبٍلَكخغُفُولٍ و و   
١٢-  ــه انز ــر بح ــه ــا راوِي ثَانِيهِم  
  لَكنه فـى احلفْـظ و التحقيـقِ        -١٣
١٤- ــه ــضعيف فَلَ ــا ال أَماعــو أَن   
١٥- ذُوذبِالــش ــت عنى يــذ ــم ال   ثُ
١٦- اهوــا ر م ــاسالن يــهف ــالَفخ  
١٧-        دـنإِال س لَـه سـا لَـيم وه أَو  

    ــد مأَح ــى ــصالةُ للنبِ ــم ال   ثُ
ــابِ  جاَألن ةادــس ــابِعني ال الت و  
       مـدخ قَـد يثـدلْحل نم دمحم  

ــد ذَوِ ــومِعنـ   ى اآلراِء و الفُهـ
   علُومـاً جمـةً كَـثريةْ      )١٢(تحوِى
   املَعـالى  )١٤( بِغايات ذَوِى  )١٣(تحظَ

  إِلَى اَألقْـصى بِمثْـلٍ رابِـطُ      عدلٌ  
ــال   ــد علِّ ــة قَ ــذَّ و ال بِعلَّ ش  
 ــه ابرإِع هتوــس ــد كَ ــافْهم فَقَ   فَ

ـ نفَـاه  عن نحـوِ مـستورٍ     جلُالن  
  لَم يتهم فَـافْهم وكُـن مـستنبِطَا       

   صـدقٍ فيـه و اَألمانـةْ       )١٥(شهرةُ
  دونَ رِجالِ الـصدقِ يـا رفيقـى       

ــا  ــا م هحأَقْبــاع ضالو ــع ضو  
ــذُوذ جم دــر ــديث مفْ ــلُّ ح   كُ

   مـا ال روى سـواه      )١٦(أَنْ روى بِ
        قْـففَو دفَـر ذَّ بِـهش  دـري أَو  

                                                

  )أ ، ج(ثابتة ىف النسخة ) (2
  )أ(ثابته ىف النسخة ) (3
  للمعاىل) أ(ىف النسخة ) (4
  أولٌ تصرف للضرورة الشعرية كذلك ذكر الشارح وتقرأ بنقل اهلمزة ليستقيم الوزن) (5
  بكذب بسكون الذال ) (6



  د يـسمى منكَـراً ال سـيما       وقَ -١٨
١٩-        يثـى احلَـدف ا زِيدم جردم و  
٢٠-  دفَرا انم ٧(و( صخش  بِـه غَرِيـب  
٢١- أَو       ـكْمش يفـعاحلَـالِ ض نلَي ه  
ـ  )٨(إِنْفَاثْنان أَو ثَالثةٌ     -٢٢ كُوااش٩(ر(  
٢٣-  زِيزع و١٠(فَه(     ريى الكَـثوـا رم   
٢٤-         ـابِعالت يـها قَـالَ فلٌ مسرم و  
  و بعضهم خـص كبـار التبـعِ        -٢٥
ـ ن وافَقُوا فـى صـفَة إِذْ ي       ما -٢٦   لُقُ
٢٧- بِــىلنل ــيف ــا أُضموــوع    مرفُ
  و خصصوا املَوقُوف بِالـصحابةْ     -٢٨
٢٩-        مهـبم صـخش يـها فم عقَطنم  
   اثْنـان مـن اِإلسـناد      طنْ يسقُ  إِ -٣٠
  ومن روى عمن لَقَى أَو عاصـرا       -٣١

   و سما  )١٧(ضبطنْ لَم يكُن عدالً بِ    إِ
  )١٨(من لَفْظ راوٍ ، فَافْهمن حـديثى      

    ــب ــةٌ أَرِي ــا ثقَ إِم ــذَاك   فَ
 الص احلَـالِ    أَو ؛  ح   ـهكْمكُـلٍّ حل  

  فيما روواْ عن رجلٍ قَـد أَدركُـوا       
       ورهاملَـش ـوخِ هيالـش كذَل نع  

  الَ رســولُ اِهللا هــذَا الــشائعقَــ
  )١٩(عمموا ، فَـافْهم وعِ     هاُءو الفُقَ 
ضعلُ       بلْـساملُس ـوـضٍ هعإِلَى ب   

  مقْطُـوع : و الوقْف للتـابِعِ قُـلْ       
  و فى سـواهم ذَكَـروا أَصـحابه       

   الناقـلُ شخـصاً مـنهم      أَو يسقطُ 
ــذَا  ــضلٌ كَ عفَمــاد يدــى از   إِلَ

ــرا ليسٍ ســد تعٍ فَلــم س مــوه م  
                                                                                                                                          

  انفرد بسكون الدال للضرورة الشعرية ) (7
  )وقد(ىف نسخة ) (8
  شركوا) ب(أشركوا وىف النسخة ) أ(ىف النسخة ) (9

  العزيز) ج(ىف النسخة ) (10
  )الدوام(ىف نسخة ) (11
  )حوت(ىف نسخة ) (12
  حتفظ وهو تصحيف) أ(ىف النسخة ) (13
  )أوىل(ىف نسخة ) (14
  يشهره) أ(ىف النسخة ) (15
   روى  ، وهناك نسخة أخرى ال أن روى   إلن) أ، ب(بأن روى  و ىف النسخة ) ج(ىف النسخة ) (16
  لضبط) ب(ىف النسخة ) (17
  حتديثى)  ب ،ج(ىف النسخة ) (18
  )ب(وهو خطا ألنه فعل امر مبىن على حذف حرف العلة الصواب ىف النسخة ) وعى) (أ ، ج(ىف النسخة ) (19



ـ       -٣٢   طَرِبضو هونوا ذَاك ، وبعد املُ
٣٣- ادــن وا إِســر ــا غَي مــوب   ه مقْلُ
ــى ال -٣٤ ــد ِهللا علَ احلَم ــامِو م١١(ت(  
ــامِ  -٣٥ اَألن دــي س ــى ــى النبِ   علَ
  

       رِبخٍ دـيلَـى شع يهلَفُوا فتا اخم  
ــانُ وال  اَألذْه هدر ــد ــوبقَ   قُلُ

ــسالمِ  ــتم و ال ــصالة اخلَ   و بِال
ـ       و ـى الكبِ أُولحالص امِ اآللِ ور  

  

  تمت بحمد اهللا

  

 


