
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

   

  على مصلِّياً باحلمد أبدأُ. 1

دحميِر مخ ـِال نيب   أُرســــ

  عدة احلديث أقسامِ من وذي. 2

ـَده أتى واحد وكُلُّ   وحـــ

  اتصل ما وهو) الصحيح (أولُها. 3

هذّ ولْم ْإسنادشـَلّ أو ي   يع

4 .ويهرلٌ يدابِطٌ عض نه عثْلم  

دمتعيف ِم هطبض ـِه   ونقْلـــ

5 .و)نالَحس (وفرقاً الَمعطُر توغَد  

الُهحيحِ ال رِجكالص ترهتاش  

  قَصر الُحسنِ رتبة عن ما وكُلُّ. 6

وفَه) الضعيف (اماً وهوأقْس كُثُر  

  )الَمرفوع (للنيب أُضيف وما. 7

ـُوع (هـو لتابِعٍ وما   )املقْطـ

8 .و)دنلُ) الُمسصالُمت اإلسناد نم  



اويهى رطفى حتولْم الُمص ـِن   يب

  يتصل راوٍ كُلِّ بِسمعِ وما. 9

إسهادطَفى نصـِلْ(فَـ للم   )الُمتصـ

  أتى وصف علَى ما قُلْ) مسلْسلٌ. (10

ـَىت أنبأنِي واهللا أما مثْلُ   الفـ

11 .كذَاك قَد ثَنِيهدماً حقائ  

أو دعثَنِي أنْ بدا حـــــمسبت  

12) .زيزع (روِييِن ماثن أو ثَالثه  

)هورشوِ) مرمي قما فَو ـَه   ثَالثـ

13) .نعنعن) مكَع عيدس نع مكَر  

)مبهما) وم اوٍ فيهر 
  يسـم لْم

  )عال (رِجالُه قَلَّت ما وكُلُّ. 14

هدوض ي ذَاكالذ ال (قَدــــزن(  

  من األصحابِ إىل أضفْته وما. 15

 فهو وفعلٍ قَولٍ
)قُوفوم (زـِن   ك

  سقَطْ الصحابي منه) ومرسلٌ. (16



ـَطْ راوٍ روى ما) غَريب (وقُلْ   فَق

  بِحالٍ يتصلْ لْم ما وكلُّ. 17

هادنإس) عقَطنـَالِ) م   األوصــــ

  اثْنان منه الساقطُ) والُمعضلُ. (18

ـَان) مدلَّساً (أتى وما   نوعـــ

   وأنْ للشيخِ إلسقاطُا األول. 19

ـَن فَوقَه ممن ينقُلَ   وأنْ بعـــ

20 .ال والثَّان طُهقسي لكن فصي  

افَهصمبا أو ال به ـَرِف   ينعـــ

  الَمال فيه ثقةٌ يخالف وما. 21

  تال قسمان) الَمقْلوب(و) الشاذُّ(فـ

  قسم بِراوٍ ما راوٍ إبدالُ. 22

وقَلْب ادنملنتٍ إس ـْم   قســـــ

23 .و)دما) الفَر هتدقَي قَةبث  

معٍ أوج ر أوعلى قَص روايــــة  

  خفَا أو غُموضٍ بعلَّة وما. 24

  عـــــرِفَا قَد عندهم) معلَّلٌ(



  متنٍ أو سند اختالف وذُو. 25

)طربضم (دنلِ عأهي الفَـــن  

26 .و)جاتريف) الُمد ما احلديث تأت  

نضِ معب ألفاظ اةوالر لَتصات  

  أخه عن قَرِينٍ كلُّ روى وما. 27

)جبدم (رِفْها فَاعقح ـِه   وانتخـ

28 .قفتوخطاً لَفْظاً م) فقتم(  

هدا فيما وضنذَكَر) ـِرق   )الُمفْتــ

29) .تؤمفل (قفتفَقَطْ اخلطِّ م  

هدوض) فلختم (شلَــطْ فَاخالغ  

30) .كَروالُمن (الفَرد اوٍ بها رغَد  

يلُهدعلُ ال تحما يدفَــــرالت  

31) .روكُهتا) مم داحو به انفَرد  

ـَرد فَهو لضعفه وأجمعوا   كــ

32 .بوالكذ لَقتالُمخ وعاملصن  

ـُوع (فذَلك النيب علَى   )املوضــ

33 .وقَد ترِ أتهكالَجو وناملكْن  



  البيقُــــوين منظُومةَ: سميتها

34 .قن فَوعٍ الثَّالثيببأر تأت  

ـَت خبيٍر مثَّ أقْسامها   ختمـــــ

 


